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Euskal Hedabideen Behategia

Aukerak zabaltzen dira laino artetik ostertza agertzen delarik, baina
harekin batera, oratu beharreko erronkak nabarmenak dira euskarazko
komunikazioarentzat. Digitalizazioaren joera bizkortzeko funtsezko garai iritzi
bagenion Covid-19aren lehen aroari, zalantzarako ezein izpirik ez digu utzi
denboran luzatu zaigun zeruertz argirik gabeko aldi lanbrotsuak. Hori dela
eta, begirada altxa dezagun digitala den ortzi-mugari so egiteko eta galdera,
erronka zein aukera berriei heltzeko.
Horizontea marrazten laguntzeko tresna bat izan nahi du aurrean daukazun
Urtekariak

7

Aurtengo alean hamalau artikulu aurkezten dizkizugu bidaide ditugun
hogeita bat autoreren eskutik. Arnas sakoneko gogoetak, lehen pertsonan
idatzitako ibilbide motzagoko edo luzeagoko kontakizunak, datuz hornitutako azalpenak eta erantzuteko premia handia daukaten galderak; denetik
aurkituko duzu Euskal Hedabideen Urtekaria 2021 honetan.

Euskal hedabideen urtekaria 2021

8

Arestian esan duguna lehen kronikak berresten du. Euskal Hedabideen
Behategiko koordinatzaile eta UPV/EHUko NOR Ikerketa Taldeko kide den
Libe Mimenza Castillok idatzitako <<2021eko nazioarteko ekosistema
mediatikoa: digitala eta streaming bidezkoa den biharamuna>> kronikak erakusten digu mundu mailako norantza zein den gure arlo honetan.
Bigarren kronika bat ere badaukagu, <<Sasi guztien gainetik... Euskarazko
komunikabideak berrikuntzaren bidean>>, kasu honetan Euskal Herriari
begiratzen diona eta iazko urtearen errepasoa egiten duena, HEKIMEN
Euskal Hedabideen Elkarteko zuzendari den Igor Astibia Teiletxearen
eskutik. Biek ala biek, bat egiten dute egungo egoerak eskatzen duen eraldaketaren ikuspegiarekin.
Urtekari honetan atal berria estreinatu dugu, sinadura izena eman diogu
eta hausnarketari irekitako leiho bat da. Gure lehen gonbidatua Joseba
Sarrionandia Uribelarrea idazlea da eta <<Nazioa komunikazio espazio
moduan>> izenburua daraman saiakera laburra aurkeztu digu bertan. Nazioa
dugula erakusteko, ez ote den, beharbada, errealistagoa eta eraginkorragoa
alderantziz planteatzea gauza: ez dugu naziorik. Hau eta beste hainbat ideia
jartzen ditu mahai gainean autoreak.
Sektorean modu aktiboan dihardutenek taxututako artikulu laburrek osatzen dute hurrengo saila, baita, sektorearekin estuki lotuta, gizartean eragin
nahi duen ekimen baten analisiak ere. Zerrendan lehena Izar Mendiguren
Cosgaya Aiaraldea Komunikabide Faktoriako zuzendariak idatzi duen
<<Aiaraldea komunikabidea, Faktoria bat munduaren iturri>> daukagu, hedabide honek eta bere inguruan eraikitako proiektuak jasan duen bilakaera
erraldoia nola gertatu den kontatzen duena. Ondoren, muinean idatzizko
hedabidea den Berria bezalako komunikabide batek ze bestelako ekarpen
egin ditzakeen erakusten du iaz plazaratutako Berria Ikasgela egitasmoak,
horren arduradun diren Ainhoa Oiartzabal Azketa eta Mikel P. Ansak idatzitako <<Hezkuntzari egunero zabaltzen diogun leiho berri bat>> artikuluan
jaso dutenez. Ibilbide luzeagoa dauka Arrosa irrati sareak eta hogei urteko
historia horren berri ematen digu sare horretako koordinatzaile den Iraitz
Gesalagak <<Arrosa sarea, 20 urte uhinak uztartzen>> kontakizunean. Irrati
uhinekin lotuta, audiogintzak hartu duen bidearen adibide aparta dugu berri-berria den EITB Podkast ataria eta sorrera hori lehen pertsonan bizi izan
duen Ainhoa Etxebeste Arruabarrena koordinatzaileak bere alea utzi digu
<<EITB Podkast ataria, zure neurrira>> artikuluaren bidez. Sektorean ere,
baina urrun, Erresuma Batuan diharduen Garazi Goiaren hitzaldian egoteko
parada izan genuen eta horren laburpena ere ekarri dugu gurera, ezinbestekoa iruditzen baitzaigu berak <<Ikus-entzunezkoak, ikuspegi globaletik

Euskal Herrira begirada>> izenburupean esandako haiek hedatzea. Artikulu
laburren sailarekin amaitzeko, iaz sortutako Pantailak Euskaraz ekimeneko
Alexander Aginagalde Lopezek <<Pantailak euskaraz: euskarazko ikus-entzunezkoen aldeko ekimena>> idatzian azaltzen du talde horren zergatia eta
gogoa.

Errenkadarekin jarraituz, hamaikagarren artikuluak dakarkigu berehala
erantzun beharko dugun beste galdera horietako bat, zer egin dagoeneko
gure artean den itzulpen automatikoarekin? Elhuyar Fundazioko Adimen
Artifiziala Hizkuntzan unitateko zuzendaria den Josu Aztiria Urtaranek
sakon lantzen du gaia eta proposatzen ditu ere lanerako hainbat hipotesi
bere <<Itzulpen automatikoa: euskara hutsezko hedabideetatik euskara
ardatz duten proiektu komunikatibo eleaniztunetara>> idazki luzean. Epe
laburrean hartu beharko diren hainbat erabakiren aurrean lagungarri izan
daitekeen ikuspegi bat da berea. Artikuluaren gehigarri gisa sartu dugu
Zientzia.eus agerkari zientifikoaren esperientzia, iaz hasi baitziren euskaraz gain beste bost hizkuntzatan argitaratzen, Elia itzultzaile automatikoa
erabiliz. Elhuyar aldizkariko zuzendaria den Aitziber Agirre Ruiz de Arkautek
eman digu honen berri.
Hamabigarren artikulua Hekimen elkartearen baitako komunikabideek izan
zuten web trafikoa aztertzen duen <<Hekimen elkarteko webguneak 2021.
urtean>> lana dugu. Codesyntax enpresako Josu Azpillaga Labakak idatzi
du aurten ere eta aurreko urteko audientzien gorakada handiarekin alderatuta, espero zen beherakada izan dute webguneek erabiltzaile eta trafiko
kopuruan. Badira beste hainbat ertz, ordea, autoreak sakonki aztertzen
dituenak aurtengo lanean.
Bestalde, euskarazko komunikabideen audientzia neurtzeko tresnetan oso
motz gabiltzala berresten du NOR Ikerketa Taldearen koordinatzailea den
Josu Amezaga Albizuk <<Audientziak aztertzeko sistema: burutzeke dugun
erronka>> izeneko artikuluan. Urtekari honetako hamahirugarrena den lan
honetan, neurketaren arloan orain arte egondako beharren eta aldarrikapenen errepasoa egiteaz gain, egin diren saiakerak eta hauen ahulgune
eta indarguneak aztertzen ditu eta horietan eta gaiaren inguruko ezagutza
sakonean oinarrituz, atzeraezina den neurketa sistema baterako planteamendu sendoa egiten du.
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Azterlan luzeenak Urtekariaren laugarren atalean bildu ditugu. Haietan
lehena ikus-entzunezkoen esparruan gazteen kontsumo ohituretan datu
adierazgarriak ematen dituzten Applika+ Ikerketa Proiektuko eta Ikusiker
paneleko ikertzaile diren Edorta Arana Arrieta, Maialen Goirizelaia Altuna,
Naia Laka Arrizubieta, Blanca Miguelez-Juan, Bea Narbaiza Amillategi eta
Itziar Zorita Agirrek egindako azterlana dugu, <<Ikusgarritasunaren erronka:
fikziozko serieak gazteen artean>> izena daramana. Beste ondorio batzuen
artean, euskaraz sortutako fikzioa gazteen artean ezagutarazteko eta
zabaltzeko dagoen gabeziaren berri ematen digun lana.

Euskal hedabideen urtekaria 2021

10

Urtekaria ixteko hautatu dugun lana Emakumeen ikusgaitasuna hedabideetan Ikerketa Taldeko Arantza Gutierrez Paz eta Itxaso Fernandez
Astobizak egindako ikerketa eta bilduma lan potoloa dugu, <<Kazetaritza
feminista Hego Euskal Herrian>>. Azterlan honetan azken hamarkadetan
sortu diren izaera anitzeko komunikazio-produktu feministak zerrendatu
eta deskribatu dituzte, fanzineetatik irratsaioetara, prentsa idatzia eta
ikus-entzunezkoak ere bilduz. Euskara izan dute ardatz baina gaztelerazko
hainbat ekoizpen ere jaso dituzte. Euskal Hedabideen Behategian lan hau
baliatu dugu, bide batez, euskarazko komunikazio-produktu feministen
datu-basea eraikitzeko eta hemendik aurrera osatzen joan ahal izango
garen direktorioa sareratzeko.
Bistan denez, aurten ere Urtekaria kontzeptua gainditzen duen argitalpena
daukazu aurrean. Hasierako lerroetan esaten genuen hori berreskuratuz,
izan bedi hau tresna baliagarria digitala den hodeiertzari begiratu eta galdera, erronka zein aukera berriei heltzeko.

1.
2021eko nazioarteko
ekosistema mediatikoa:
digitala eta streaming
bidezkoa den biharamuna

Libe Mimenza Castillo
Euskal Hedabideen Behategiko koordinatzailea
NOR Ikerketa Taldea, UPV/EHU

COVID-19ak bizkortu egin du eraldaketa digitala, jada ez dago zalantzarik.
Pandemia baino lehenagotik ingurune berrira egokitzen ari ziren proiektuak
bizirik irauteko gai izango dira; aldiz, aldaketei aurre egiteko erresistentzia
agertzen dutenak —hala lehen, nola orain— geroz eta atzerago geratuko dira,
eredu zaharrei eusteko gurariei helduta, desagertzeko arriskuaren seinaleak
ez ikusteko betaurreko beltzak jantzita. Espeziearen biziraupenaren kontu
zaharra beste behin, egunetik egunera lehiakorragoa eta bortitzagoa den
ekosistema mediatikoan. Komunikabideen etorkizuna pentsatzen eta
interpretatzen dabiltzan liderrak behar dituzte hedabideek, eta gauzak
egiteko modu dekadentearen babes gutxiago.
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Informazio-saturazioz inguratuta bizi gara, polarizazioa nabari da han eta hemen,
eta sare eta plataformetan egunetik egunera desinformazio gehiago dago;
testuinguru honetan, inoiz baino beharrezkoagoak dira kazetariak. Kazetaritzako
profesionalak hautatzen du zarataren artean informazioa, garrantzitsua dena
kontatzen daki eta kontestuan jartzen, gertatzen ari dena ahalik eta ongien uler
dadin beste aldean.
Nazioarteko ekosistema mediatikoaren kronika hau osatze aldera, komunikabide
digitalei eta albistegintzari erreparatuko zaio lehenik, kazetaritzaren etorkizunerako
bide posibleez mintzatzeko gero. Herrialde ezberdinetako datuak eta egoerak
ezagutu ondoren, streaming plataformen bilakaera analizatuko da, azken kolpean
COVIDak mahai gainean jarritako aldaketekin zer gertatuko den hausnartzeko.
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KOMUNIKABIDE DIGITALAK ETA
ALBISTEGINTZA, 2021AK UTZITAKO
ZORTZI JOERA
Reuters Institutuaren Digital News Report 2021 azterlanean1 institutuko zuzendari
Rasmus Nielsen-ek idatzitako hitzen arabera, «Aurtengo emaitzek erakusten
dute koronabirusaren pandemiak azken hamarkadan dokumentatu ditugun epe
luzeko joera asko areagotu dituela, batez ere digitalago bilakatzea, mugikorraren
nagusitasuna eta plataformek menderatutako ingurune mediatikoaren ezarpena»;
halaber, «aurten asko hitz egin da hedabide tradizionalen negozio ereduaz ere,
edota albiste-erakunde independente eta fidagarrien garrantziaz eta balioaz».
Gainera, plataformen rola nola ari den aldatzen ere erakusten du analisiak. Albisteerakunde nagusiek, kazetariek eta sare sozialetako bestelako ahotsek betetzen
dituzten rolak dokumentatu dituzte; mezularitza itxiko aplikazioetara eta sare
sozial bisualetara geroz eta jende gehiago igarotzen dela igarri dute; eta informazio
faltsu edo engainagarriari buruzko etengabeko kezka publikoari ere erreparatu
diote –batez ere Facebooken eta Facebooken mezularitza-aplikazioetan, Whatsapp
barne–.
Nazioarteko 46 merkatu hartzen ditu aintzat lanak, munduko populazioaren erdia
baino gehiago: 24 herrialde Europan; Asian 11 (India, Indonesia eta Thailandia
gehituta 2021eko azterlanaren hamargarren edizioan); amerikar kontinentean
1

Reuters Institute (2021): Digital News Report 2021,
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf>.

zortzi (AEB, Kanada eta sei herrialde merkatu latinoamerikarrean —Kolonbia eta
Peru gehituta azken urtean—); eta Afrikan hiru (Nigeria lehen aldiz, Kenya 2020tik,
eta Hego Afrika 2019tik). Ikerketa egiteko online galdetegi bat erabili zuten eta
erantzunak 2021eko urtarrilaren amaieran eta otsailaren hasieran bildu zituzten.
Web bidezko inkesta ardatz, laginak, gehien bat, online populazioaren adierazgarri
dira, eta jende talde hori errealitatearekin ia-ia bat dator Internet sarbide handiko
herrietan, baina ez da hala sarearen penetrazioa baxuagoa den lekuetan.

2021eko nazioarteko ekosistema mediatikoa
Euskal hedabideen urtekaria 2021

13

Merkatu aukeratuen zerrendak badu hutsunerik beraz, bai herrialdetan eta baita
arrakala digitalari dagokionean. Halere, Reuters Institutuak azken hamarkadan
urtero osatu duen txostena abiapuntu eta helduleku paregabea da nazioarteko
portaera digitalen gorabeheren berri jakiteko.

Marka fidagarrienak hazi dira gehien online ere
Konfiantzazko albiste-erakundeek —izan marka komertzialak edo publikoak— online
irismen handiagoa eskuratu dute, aipagarri diren online audientzia gehikuntzak
pilatuz; hau da, jendeak aurretiaz fidagarri zitzaizkion atarietan asetu du gehien
bat koronabirusaren inguruko informazio gosea, eta aldez aurretiko ezagutza
eta konfiantza hori dela eta, marka horien hazkunde digitala handiagoa izan da.
Merkatuen arabera zenbakiak aldatzen diren arren, fidagarritasun maila baxuagoko
komunikabideen online hazkundea ez da besteena bezain ona izan oro har.
Azterlanak COVIDak erabat baldintzatutako ekosistema mediatikoa du ikergai
(bai datuak bildu ziren garaiagatik, bai 2021eko hasieran birusak zuen presentzia
mediatikoagatik). Batez beste, albisteekiko interes-maila orokorra ez da hazi azken
urtean (populazioaren % 59 da informazioarekiko interesa duela adierazten duena);
arreta horrek behera egiteko arrazoi legez aipatzen dira koronabirusa, albisteen
errepikakortasuna, nahasmena edota darien eragin depresiboa. Halere, albisteekiko

adierazitako interesak gora egin du koronabirus krisiak gehien erasandako
herrialdeetan, eta hazkunde handiagoa izan du birusak haiengan eraginen bat izan
duen taldeen artean (% 61), edo adinez 35 urte baino gehiago dituztenengan (% 63)
zein ikasketa maila altuagodunetan (% 67).

Paperaren gainbehera
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COVIDak eragin handia izan du inprimatutako argitalpenen gainbeheran, hala nola
herritarron libre mugitzeko murrizketengatik, publizitate beherakadagatik eta neurri
txikiago batean kopia inprimatuek eragindako kutsaduraren arduragatik. Tradizioz
paperezko prentsak indar handia izandako merkatuetan —Alemanian, Austrian eta
Suitzan kasu— nabari dira endekapen handienak.

Krisiak eragin izugarria izan du doako prentsan nazioartean, batez ere bidaiariei
garraio publikoan banatzen zaizkien argitalpen horietan. Hartara, koronabirusaren
eragina industria zizelkatzen ari da, eta baita eraldaketa digitalerako eta lanantolakuntzarako planak bizkortzen ere. Aldi baterako lan etenak, kaleratzeak eta
itxierak ere eragin ditu koronabirusak; eta horrek, hain justu herritarrei informazioa
emateko behar handia egondako unetan, informatzeko gaitasuna murriztea
ekarri du.

Albisteengatik ordaintzea
2021ean asko izan dira ordainpeko murruen atzean ezkutatu diren albisteak
eta, ondorioz, ordainpeko estrategien alde egin duten komunikabideak —bai
tradizionalak, bai sortzez digitalak—. Harpidetzen, bazkidetzen edo dohaintzen
alde egin dute publizitatearekiko duten dependentzia gutxitzeko asmoz (batez ere
Google eta Facebookera joaten dira sareko iragarleak); halere, bilakaera geldoa da,
erabiltzaileen gehiengo zabalak ez baitu online albisteengatik ordaintzeko asmorik.
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Badira harpidetza digitalen hazkundean arrakasta gehixeago pilatu duten herriak,
merkatu aberatsak eta paperezko prentsan historikoki harpidetza tasa altua
dutenak, hala nola Norvegia (populazioaren % 45, aurreko urtetik +3 hazi da),
Suedia (% 30, +3), Suitza (% 17, +4) eta Herbehereak (% 17, +3). AEBtan, aldiz, bost
herritarretik batek ordaintzen du egun komunikabide digital baten truke (% 21), eta
antzekoak dira zenbakiak Finlandian (% 20) edo Australian (% 13); aitzitik, oso urrun
daude Alemania (% 9) edo Erresuma Batua (% 8).
Hazkundean zeresana izan dute hainbat herrialdetako hauteskundeek, ordainpeko
murruen areagotzeek eta estutzeek, edota zenbait tokitan koronabirusak
eragindako kalitatezko kazetaritzaren aldeko hautuek ere.
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Era berean, herrialde nordikoetan (Norvegia, Suedia edo Finlandia kasu) altua da
tokiko hedabideetako harpidetza tasa; hau da, asko dira harpidedunen artean
tokiko hedabideetako harpidetza dutela diotenak, eta fenomeno horrek eragiten du
hain zuzen herrialde horien harpidetza bidezko kontsumo datuetan.
Datu soziodemografikoei erreparatuta, hedabide digitaletako harpidedunak errenta
maila altukoak, goi mailako heziketadunak eta adinez 40 eta 55 urte bitartekoak
izan ohi dira oro har.
Gainera, komunikabide bakar bateko harpidetza egiten du erabiltzaile arruntak oro
har, eta bigarren harpidetza bat egiteko joera hasi da agertzen zenbait merkatutan
harpide direnen artean: batez bestekoa bi harpidetza da AEBtan dagoeneko, eta
tokiko hedabide bateko harpidetza izan ohi da sarri bigarrena, edo badira baita
kazetari konkretu bati ordaintzeko aukera aipatzen dutenak ere (Substack bidezko
newsletter egile edo Youtubeko sortzaile lanen truke). Beste era batera esanda,
hazten ari den amerikarren gutxiengo batentzat ohikoa da argitalpen nazional
bateko harpidetza eta tokiko hedabide bat, edo espezialista bat, konbinatzea.

Horrenbestez, harpidetzak funtzionatzen hasi dira albiste-erakunde batzuentzat,
baina ez dago argi kontsumitzaile guztientzat balioko ote duten. Pertsona
gehienek ez dute nahikoa interes albisteetan, edo ez dute nahikoa diru albisteak
beren bizitzetako beste eremuen gainetik jartzeko. Beste batzuek erresistentzia
praktikatuko dute, sarearen doakotasunari eutsita iturri askotatik aukeratu
dezaketelako eta ez dutelako argitalpen batera edo bira mugatu nahi.

Editore, politikari eta akademiko asko komunikabideen etorkizunaz kezkatzen
diren arren, Reuters txostenak iradokitzen duenaren arabera, jende arrunt
gehiena ez dator bat kezka horiekin. Azterlaneko herrialde guztietan, batez beste
populazioaren heren bat baino ez da konturatzen (% 31) komunikabide komertzial
asko duela hamar urte egun baino errentagarriagoak zirela, eta gehiengoa (% 53) ez
dago auzi honetaz arduratuta. Halaber, galdekatutakoen artean laurdenak bakarrik
egingo luke (% 27) gobernuek hedabide komertzialetan esku-hartzearen alde —
hamarretik hiruk (%29) ez dauka gaiari buruzko iritzirik—.
Gobernu batzuek, koronabirusaren krisia dela eta, aldi baterako laguntzak eskaini
dizkiete editoreei —lizentzia, diruztatze edota desgrabazio fiskalen bidez—,
baina ez dago argi gaur egun babes publiko nahikoa ba ote den esku-hartze
sakonago eta iraunkorragoetarako. Kontuan hartuta albisteen negozioak aurrean
dituen erronkei buruzko kontzientziazio publikoaren maila txikia, eta gobernuen
balizko esku-hartzea babesteko maila apala —eta herrialde askotan ageri den
albisteekiko fidagarritasun maila baxua—, ez dago argi politikoki erakargarria
izango denik kazetaritzari lehentasuna ematea, kontzientziazio eta babes publiko
handiagoa duten beste lehentasun batzuen kontura —hala nola osasungintza edo
hezkuntza—.

Konfiantza gora, baita fidagarritasun arrakalak ere
Batez besteko albisteekiko konfiantza sei puntu hazi da urtebetean, % 44 da
fidagarritasun portzentaje orokorra (zertxobait baxuagoa da Espainian eta
Frantzian, % 36 eta % 30 hurrenez hurren); halaber, bakoitzak hautatzen dituen
berriekiko fidagarritasunak ere gora egin du, lau puntu, % 50 eskuratu arte.
Komunikabideei lotutako hazkunde hori, aldiz, ez da gertatu sare sozialetan;
eta, hori dela eta, komunikabideen eta sare sozialen arteko aurtengo konfiantza
arrakala handiagoa da: herritarren % 24 da sare sozialetako albisteekiko fidagarri
agertzen dena.
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Hedabideen etorkizuna diruz lagundu?

Halaber, nazioarteko batez besteko zenbakien arabera, 18-24 urte bitartekoen
hamarretik lauk dio (% 40) haien albiste-iturri nagusia sare sozialak direla, eta
jende-talde hori da, hain zuzen, hedabideetan ez ordezkatua sentitzen dena indar
handienez —haien aburuz ez dute haien interesekorik aurkitzen, eta ez dute
prentsarekin konektatzen prentsak ere ez duelako haiekin konektatzen—.
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Albisteekiko konfiantza maila altuago hori, eta batez ere norberak hautatzen dituen
iturriekikoa, koronabirusaren kobertura zabalari lotua egon daiteke txostengileen
aburuz, hedabideak garantia iturri legezkotzat hartzearen seinale.
Nazioarteko herrialde batzuetan oso jende gutxik adierazten du albisteekiko
konfiantza falta, eta beste batzuetan, berriz, gehiago dira «kasu gehienetan albiste
gehienak fidagarriak dira» adierazpenarekin desados agertzen direnak. AEBetan,
adibidez, 15 puntuko defizita du sinesgarritasun pertzepzioak: amerikarren % 44
ageri da albisteekiko mesfidati, eta % 29 fidakor —politikoki eskuindarrek dute ez
fidatzeko joera gehiago—. Defizita apreziatzen da beste herrialde batzuetan ere,
tartean Bulgaria (12 puntu), Frantzia (-8), Hungaria (-6), Txile (-4) eta Argentina (-3);
aitzitik, Danimarkan 48 puntu handiago da konfiantzadun taldea.

Sare sozialak: mezularitza aplikazioak hazi eta hazi
2014tik aurrera, 12 herrialdetan galdetu dute zertarako erabiltzen dituzten sare
sozialak, izan edozein helbururekin, edo zehazki albistetarako. Edozein helburu
kategorian, sare erabilienen hurrenkera honakoa izan da 2021ean: Youtube (% 62),
Facebook (% 61), Whatsapp (% 52), Instagram (% 39), Facebook Messenger (% 36),
Twitter (% 22), Snapchat (% 13), TikTok (% 12) eta Telegram (% 10).
12 herrialde horietan, herritarren bi herenek (% 66) erabiltzen dute sare sozial bat
edo mezularitza-aplikazio bat baino gehiago berriak kontsumitzeko, partekatzeko
edota eztabaidatzeko. Baina informatzeko erabilitako sareen konbinazioa

nabarmen aldatu da denborarekin: Facebook ez da hain garrantzitsua izan azken
urtean; Whatsapp, Instagram, TikTok eta Telegram sareek, berriz, albisteen erabilera
gehiago erakarri dute.

Gainera, ez da erabilera bera egiten munduan barna: Asian konfiantza gehiago dute
Youtube plataforman, adibidez; Latinoamerikan eta Afrikan, aldiz, arreta gehiago
jartzen dute Whatsapp eta Instagram sareetan. Azken urtean Telegramen erabilera
bikoiztu egin da herrialde batzuetan —sare pribatuagoetara gertatzen ari den
aldaketarekin batera—: Telegram albisteak jasotzeko erabiltzen duten nigeriarrak
% 23 dira, malaysiarrak % 20 eta indonesiarrak % 18.

Badira sareak albistetarako erabiltzen dituztela adierazitakoei propio egindako
beste bi galdera interesgarri. Alde batetik, ea zeri eskaintzen dieten arreta gehien
(komunikabide edo kazetari nagusiak, informazio-iturri txikiago edo alternatiboak,
politikariak/aktibista politikoak, famatuak —zelebriti eta influenzerrak barne— edota
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jende arrunta). Bestetik, ea zein den sare sozial horiek albistetarako erabiltzeko
arrazoi nagusia (leku ona azken ordukoak jasotzeko, komunikabide nagusietan
aurkitzen ez diren ikuspuntuak jasotzeko, albisteen inguruan sortutako eztabaida
eta iruzkinak atsegitea, denbora pasatzeko modu dibertigarri eta entretenigarria
izatea, pertsonalki garrantzitsuak diren albisteak ematea edo sare horietan
albisteak ikustea bertan beste arrazoi batzuengatik egon bitartean).
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Komunikabide eta kazetariei arreta gehiena Twitter (% 31) eta Facebook (% 28)
sareak albistetarako erabiltzen dituzten herritarren artean apreziatzen da. Gainera,
gero eta gehiago ageri da jende arrunta albiste-iturri legez sare sozial ezberdinetan
oro har, eta sare batzuetan (Instagram, Snapchat edo TikTok) famatuengan dago
arretaren zati handi bat —baita albisteen kontsumoaz mintzo garenean ere—.
Motibazioei erreparatuta, erantzunak ezberdinak dira sarearen arabera: Twitter
leku ona kontsideratzen da azken ordukoak jasotzeko eta berri horien inguruko
eztabaidetarako, baina Facebooken beste arrazoi batzuengatik nabigatzen ari diren
bitartean jasotzen dituzte albisteak erabiltzaileek. Instagram, Snapchat eta TikTok
dibertsio eta entretenimendu leku dira, eta Youtuben banatuago ageri da bat edo
beste hautatzeko argudioa.
Bide horretan, gazteei zuzenduta sortutako eta zabaldutako sare sozial berrienak
erronka garrantzitsuak dira hedabideentzako. Formatu tradizionalagoetan
zentratuta dauden kazetari eta erredakzioetara ez da iristen albiste bitxi, bisual eta

entretenigarriak egiteko desira, eta aztertu dutenez, han eta hemen esperimentuak
egiten ari diren arren, sare horiek eduki egoki, garrantzitsu eta erakargarriekin
betetzea eta hedabideen alde aprobetxatzea oraindik ere abian eta egiteke dagoen
lana da.

Informazioa sare sozialen bidez kontsumitzea

Herrialde guztietan, populazioaren laurdenak (% 25) baino ez du nahiago webgune
edo aplikazio baten bidez hasi bere albiste-bidaia —aurreko urtearekin alderatuta,
hiru puntu murriztu da hautu hori, eta 2018arekin alderatuta zazpi puntu—. Zentzu
horretan, 35 urtetik beherakoek lotura ahulagoa dute webgune eta aplikazioekin
(% 18), eta askoz ere aukera handiagoa dute albisteetara sare sozialen bidez
sartzeko (% 34).
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Azken astean albisteak jasotzeko erabilitako bide nagusia zein izan den galdetuta,
sare sozialak eta sareko bilatzaileak ari dira bihurtzen arau. Informazioa online
kontsumitzeko ohiturak ustez «gazteenak diren patroietan» oinarritzen dira geroz
eta gehiago adin-tarte guztietan, nahiz eta oraindik ere 35 urtetik beherakoen
artean izan nabarmenago sare sozial edo bilatzaileen aldeko hautua.
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Ondorioetako bat argia da: herritar gehienek hedabideenak ez diren guneak zein
bideak hautatzen dituzte albisteak online kontsumitzeko (hirugarren bide batetik
egindako albiste digitalen kontsumoa % 75 oro har, eta 35 urtetik beherakoen
artean % 82). Fenomeno horren jakitun izatea garrantzitsua da, dirudienez jendeak
ez dituelako plataformak eta agregatzaileak alboratuko, ohitu baita informazioa
azkar eta era horretara jasotzera. Bide horretan, besteenak diren plataformekin
hedabideek duten tratuan dago korapiloa: kasu gehienetan komunikabideek
edukia jartzen dute eta plataformek audientzia, eta haien arauak. Hedabideen
ustez planteamendu hori jasaezina da, eta baldintza hobeak eskatzen ari dira —
plataformei zein gobernuei—.
Gainera, bada kontuan hartzeko beste joera bat ere: herritarren % 73 sartzen da
albisteetara mugikor bidez (% 69 zen 2020ko azterlanean). Sakelako telefonoa
ordenagailuari gailendu zaio ia herrialde guztietan, eta ordenagailu bidezko albiste
kontsumoak behera egin du hiru puntu (% 49 zen 2020an, eta % 46 izan da
2021ean).

Podcastak eta audioaren gorakada
Podcastak eguneroko bihurtu dira, eta kontsumitzaileen zenbatekoa igo ez dela
dirudien arren (inkestatuen % 31 sartu da podcast batera azken hilabetean, aurreko
urtean beste), arrakastatsuak dira Irlandan (% 41), Espainian (% 38), Suedian
(% 37), Norvegian (% 37) eta Estatu Batuetan (% 37). Podcast zaleak gutxiago
dira Herbehereetan (% 28) —batez bestekotik behera—, hala Alemanian (% 25) eta
Erresuma Batuan ere (% 22).
Spotify, Amazon eta Google podcastetan inbertitzen aritu izan dira azken
urteotan, existitzen den eskaera geroz eta handiagoa kapitalizatu nahian eta
Apple enpresaren nagusitasuna hautsi nahian. Ikusi dugu, halaber, Spotify bideo
aukera gehitzen bere aplikazioan. Bideo podcasten gorakada, pandemian zehar
zabaldutako Zoom bezalako tresnak oinarri dituena, are eta zabalpen aukera
gehiago eszenaratzera dator, eta ikertzaileek podcast bat zer den definitzeko
duten arazoan sakontzera. Agertoki honetan, merkatu batzuetan Spotify gailendu
zaio Apple zerbitzuari, Youtube da nagusi beste batzuetan, eta komunikabide
publikoek rol garrantzitsua dute herrialde gutxi batzuetan.
Azken urtetan, leherketa bat izan da podcasten sorkuntzan, baina azterlanaren
arabera, eskaera ez da erritmo berean hazi, eta, beraz, hor zehar barreiatutako
edukien aurkikuntza eta ezagutza dira arazo nagusiak. Datuen arabera, Europan
eta AEBtan, pertsona gehiagok aurkitzen dituzte podcast saioak lagun, senide
edo ezagunen gomendioen bidez, aplikazio bidezko gomendio edo publizitate bidez
baino. Bilaketa ere garrantzitsua da, batez ere Europan, baina hasierako lotura
gomendio pertsonal batetik eratortzen da askotan. Aplikazioen bidezko sustapena

(Apple Podcasts, BBC Sounds kasu) edo telebista eta irrati aipamen bidezkoa zein
egunkarietako artikuluen bidezkoa ere garrantzitsuak dira batzuentzat.
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Geroz eta kalitate hobeagoko edukiak merkaturatzeak plataformen audioprogramazioa audientzia zabalago eta zentralago batengana heltzea dakar, eta
irrati-erakunde publikoentzako galdera berriak eragiten ere badabil mugimendua.
Digital News Report 2021 azterlaneko inkestatuen arabera, askok uste dute
plataformek beren gain hartuko dutela eduki publikoen kreditu/atribuzio zati
handi bat, eta plataformek geroz eta kontrol handiagoa izango dutela sarbidean
eta edukien aurkikuntzan; sare sozialekin gertatzen den gisa berean, besteen
algoritmoen menpean.

KAZETARITZAREN
ETORKIZUNERAKO ZAZPI BIDE
POSIBLE
Hamar kazetari eta erredakzio-burutik zortzik harpidetza- edo kidego-estrategiekin
aurrera egiteko asmoa dute 2022an zehar. Hori da Reuters Institutuak egindako
Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2022 azterlanaren2
ondorioetako bat. Inkesta bidezko analisi hori munduko 52 herrialde zein
lurraldetako kazetariek, editoreek eta komunikabideetako zuzendariek erantzun
dute, orotara 246 ekarpen bilduta.
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Kazetari gehienek diote beren lehentasunetako bat harpidetzekin aurrera egitea
izango dela. Hala ere, % 47k uste du kidego-ereduek audientzia aberatsenei eta
heziketa-maila altuenekoei arreta gehiegi jarri eta gainerako herritarrak atzean
uzten dituen kazetaritza bultzatzen dutela; izan ere, komunikabideek hauteman
dutenez, harpidedun bihurtzen direnak gai publikoekiko interesa duten profil
sozioekonomiko altuko pertsonak dira. Ordainpeko murruak jartzea kazetaritza
finantzatzeko metodo zentzuzkoa da, baina audientzietan arrakalak ezartzen ditu.

Hala ere, zulo hori txikitu nahian edo, azterlanean azpimarratzen da erosketa
ahalmen apalagoa dutenentzako eskaintza gehiago ekarriko dituela 2022ak: «Hego
Afrikako Daily Maverick-ek “ordaindu dezakezuna ordaindu” harpidetza aukera
eskaintzen du, Espainiako elDiario.es proiektuak ezer ez ordaintzeko aukera ematen
die baldintza batzuk betetzen dituzten pertsonei, eta Portugalen, aldiz, zortzi
komunikabidetarako albiste digitalen doako 20.000 harpidetza finantzatzeko erabili
da loteriaren finantzazioa (...) Beste batzuek, hala nola Danimarkako Politiken-ek,
ikasleei hezkuntza-erakundeetarako doako sarbidea eskaintzen dieten programak
zabaldu nahi dituzte». Gurean, «Nahi duzuna jaso, nahi duzuna ordaindu» lelopean
urteak dira Argia dela bide horren aitzindaria.
2

Newman, Nic (2022): Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2022, Reuters Institute,
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-01/Newman%20-%20Trends%20
and%20Predictions%202022%20FINAL.pdf >.

Diru-sarrerak handitzeak konfiantza bultzatzen du
Lau kazetaritik hiru (% 75), editoreak, komunikabideetako zuzendariak eta lider
digitalak beren komunikabideen etorkizunaz seguru ageri dira, itxaropentsu, fidakor.
Hori komunikabideen irabaziak handitzearen ondorio da; izan ere, hamar kazetaritik
seik diote diru-sarrerak handitu egin zirela 2021ean, nahiz eta albisteen kontsumo
digitala jaitsi.

Dibertsifikazioa
Batez beste, 2022an hiru edo lau diru-iturri izaten saiatuko dira komunikabideak.
Azterlanean parte hartutako % 30 da eduki- edo berrikuntza-lizentzietarako
plataforma teknologikoen bidez irabaziak lortzea espero duen taldea, % 15 da
dohaintzak bilatuko dituela dioen multzoa, eta beste batzuek COVIDaren krisia
dela-eta gelditutako ekitaldiak berrabiaraztea espero dute.

Facebook eta Twitter gutxiago,
TikTok eta Instagram gehiago
Editoreek diotenez, aurten arreta gutxiago eskainiko diote Facebook eta Twitterri;
aldiz, sare sozialetako ahaleginak Instagram, TikTok eta Youtube plataformetan
egingo dituzte, horiek direlako hain zuzen gazteen artean arrakasta gehien
metatzen ari diren plataformak. .
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Hala ere, konfiantza hori % 60ra jaisten da kazetaritzaren etorkizunaz galdetzen
zaienean. Kezka-iturri dira jendartearen polarizazio politikoa, kazetariei egindako
erasoak eta komunikabideen finantza-egonkortasuna, besteak beste.

Ez da berrikuntza handirik espero
«Back to basics» bat da datorrena, Reuters Institutuaren arabera. Elkarrizketatuen
bi herenek adierazi zuten lehendik martxan zeuden produktuak hobetzera
bideratuko dituztela indarrak 2022an, mantendu, produktu berriak merkaturatu
ordez. Halaber, editoreen aburuz, baliabide ekonomiko eza eta talentua atxiki eta
erakartzeko zailtasuna dira berritzeko oztopo nagusiak.
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Podcast gehiago
Podcasta geratzeko etorri da, eta editoreek baliabide gehiago inbertituko dituzte
formatu horretan datozen hilabeteetan zehar. Digitalizazio eta berrikuntzaren
bidean, beraz, podcast eskaintza gehiago jasoko dugu, eta baita newsletter
eskaintza zabalagoa ere —bi formatuek frogatu baitute honezkero leialtasuna
areagotzeko eta harpidedun berriak erakartzeko duten balioa—, eta bideo digitala
ere ez da atzean geratuko (zuzenekoak, bideo laburrak, dokumental luzeagoak).

Erredakzio guztiz birtualak
Audientziak harritu edo ez, geroz eta komunikabide gehiagok itxiko dituzte haien
bulegoak. Erredakzio guztiz birtualetarantz doa industria, edo halako kasu gehiago
ikusiko ditugu 2022an, eta joera hau ez da kasu guztietan berri txarra. Kontua da,
baita bulegoan egonda ere, geroz eta birtualagoa dela lana mundu guztiarentzat,
areagotu den errutina kazetari batzuk telelanean eta besteak erredakzioak egonda.

Geroz eta beharrezkoagoak dira azalpen formatuak
Azalpen formatuak geroz eta beharrezkoagoak dira Internet adituentzako
ekoiztutako albistez beteta dagoenean, ohikoa baita fenomeno beraren albiste
mordoa aurkitzea, baina bakarra ere ez gauzak sinpleki eta erraz ulertzeko moduan.
Audientziek bizi duten mundu bizkor eta bizi hau ulertu nahi dute, zergatik haien
lagunek gertaera jakin batzuei buruz hitz egiten duten kasu, eta horretarako,
explainers pildorak informazio labur, erakargarri eta erraza kontsumitzeko modu
ona dira.
COVID-19k areagotu egin du behar hori, eta azalpen formatuak sare sozialetan hit
biral bihurtzen dira, bereziki bideoan aurkezten direnean.
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Bide horretan, Erresuma Batuan, Reach argitaratzaileak (Ingalaterrako bederatzi
komunikabideren, 110 egunkariren eta 80 marka digitalen jabea) bulegoen % 75 itxi
du, eta langileak telelanean jarri ditu; Archant etxeak, berriz, bere bulegoen bi heren
itxiko ditu 2022ko martxorako, esanez langileek nahiago dutela etxetik lan egin.
Hutsuneak betez, bulegoak komunitate ekitaldietarako gune gisa birpentsatzeko
saiakerak zabaltzea ere aurreikusten da, zuzeneko emanaldien gertutasuna eta
online saio handien parte-hartzea nahastuta.

‘STREAMING‘ PLATAFORMEN
ESTABILIZAZIOA, NORMAL BERRI BAT
Pandemia garaian, streaming bidezko kontsumoa ikaragarri hazi zen, aurreikusitako
goranzko joeren gainetik, azelerazio betean. Streaming kontsumo globalak orain,
estabilizazio fasean daudela dirudi 2021eko zenbakien argitan. Conviva analisi
konpainiaren arabera, eta haien Conviva’s State of Streaming txostenean3 diotena
aintzat hartuta, pandemia garaian irabazitakoa mantentzen da eta badirudi
entretenimenduari dagokion eredu normal berri bat egonkortu dela.
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Datuak haiek patentatutako sentsore-teknologia erabiliz jasotzen dituzte: 4.000
milioi bideo streaming aplikazioren jarraipena egiten dute, oro har 500 milioi
ikusle bakar baino gehiagoren aztarna jarraituz, zeinek urtean 200.000 milioi
erretransmisio ikusten dituzten. Sentsore bidezko jarraipena bideo streaming
aplikazioetan txertatuta, egunero denbora errealeko hiru bilioi transakzio neurtzen
dituzte 180 herrialde baino gehiagotan, edukietan eta iragarkietan jarrita arreta.
Datu horien arabera, streaming zerbitzuen ikuste denbora globala % 7 handitu zen
2021eko azken hiruhilekoan, iazkoarekin alderatuta; eta hurrengo hiruhilekoetan,
pixkanaka baina etengabe oraindik ere gorantz jarraitzea espero dute
Conviva-koek.
2021 urte amaierako txostenak lau joera/gertakizun azpimarratzen ditu:
•

Pantaila handiek4 audientzia globalaren lehen postuan diraute: streaming
kontsumoaren % 50 baino gehiago pilatzen dute zonalde guztietan, Asian
izan ezik —momentuz, azkar ari da hazten han ere pantaila handien bidezko
kontsumoa, baina oraindik ere, beste inon ez bezala, mugikor bidezkoa da
kontsumo gehiena (% 40)—.

•

Konektatutako telebisten bidezko streaming kontsumoaren ikuste denborak
behera egin du lehen aldiz; eta gailuen ekoizleen artean, soilik Roku hazi da,
Apple TV eta Amazon Fire Tv % 1 eta % 7 jaitsi baitira hurrenez hurren.

•

Orokorrean, bideoaren kalitateak hobera egin du. Halere, bada salbuespen
handi bat: hasteko denbora. Bideoa hasteko denbora bost segundo baino
gehiagokoa izan zen 2021 amaieran, eta iragarkiak hasteko denbora ere
nabarmen hazi zen 2,6 segundo arte, arazo teknikoek eragindako igoerak biak.

3

Conviva (2022): Conviva’s State of Streaming Q4 2021,
<https://www.conviva.com/state-of-streaming/convivas-state-of-streaming-q4-2021/>.

4

«Pantaila handia» izendapena zinemari lotu izan zaio urte luzez, baina streaming plataformen zabalpenak eta
egunerokoan erabiltzen ditugun pantailen biderkatzeak kontzeptuaren birdimentsio bat ere badakar: gaur egun,
pantaila handi kontsideratzen dira ordenagailu pantailak edo telebista pantailak.

Badirudi Youtube Shorts5 gorantz doala, formatu laburragoko edukiek % 2
baino gehiago egin zuten gora iaz ohikoan formatu luzeagoko bideoengatik
ezaguna den plataforman. 2020ko azken hiruhilekoan, YouTube plataformako
bideoen % 90,3 zen minutu bat baino gehiagokoa, 2021eko azken hiruhilekoan
aldiz, % 87,9. Edukien ekoizpen modua aldatzen ari da apur bat, eta geroz eta
gehiago ikusten dira TikTok estiloko bideo laburrak nonahi.

Joerak eta datu orokorrak horiek, baina badira zehaztapen gehixeago merezi duten
puntuak, streaming plataformen ikuste denboraren hazkundea kasu; esan bezala,
nazioarteko batez besteko igoera % 7 izan da 2021eko azken hiruhilekoan, baina ez
da erregularra izan munduko zonalde guztietan.

Hego Amerika (% 61), Ozeania (% 54), Afrika (% 51) eta Europan (% 20) bi digitukoa
izan da hazkundea; kasu batzuetan hazten ari delako leku horietan kontsumo
mota honekiko ohitura, eta beste batzuetan, nahiz eta merkatu egonkortuagoak
izan, oraindik ere hazteko margen bat badelako. Asian, % 5 baino ez da hazi
streaming aplikazioen ikuste denbora, eta Ipar Amerikan berriz, streaming merkatu
kontsolidatuenetako batean, % 1 —merkatu saturatuagoa ere bada, eta hor
kokatzen da desazelerazioa—.
Bada, halaber, streaming bideoen joko zelaian geroz eta garrantzia handiagoa
hartzen ari den beste fenomeno bat: azpidatziak. Conviva analisi konpainiak sare
sozialetako bideoak6 ere aztertu ditu, eta bertan bideoak nola ikusten ditugun
behatu dute: geroz eta bideo gehiago ikusten ditugu soinua kenduta Facebooken,
% 42 hain zuzen 2021ean (% 35 2020an). Joera honek bideoen azpidatzien
5

Bideo laburrak dira, TikTok edo Instagram Reels estiloan, esperientzia bertikalak; hain zuzen, bi horien goranzko
joeren aurrean Youtubek eskainitako formatua da Youtube Shorts, edo bestela esanda, publikoa beste sare
batzuetara joan ez dadin egiten duen erreplika.

6

Sare sozialak aztertzeko 2.963 kontuetarako sarbidea dute Facebook, Instagram, Twitter eta Youtube
plataformetan, eta 2021eko azken hiruhilekoan 1.8 milioi post eta 10.000 milioi engagement baino gehiago
analizatu zituzten.
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•

garrantzia geroz eta handiagoa izaten dabilela, eta izango dela diosku (bai esaten
dena aditzeko azpidatziak, eta baita propio soinurik gabe ulertzeko sortu diren
bideoak, kontakizuna pantailan gaininprimatuta dutenak).
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Aldaketa hau, arloz arlo begiratuta ere garrantzitsua da: markari lotutako bideoak
dira soinua kenduta ikusteko aukera gehien dutenak (hala ikusten dira bideoen
% 66), eta bigarren postuan daude komunikabideak, bideoen erdia ikusten da
halaxe (kontsumo mutu hau gainera, batzuetan, praktika orokortua da sare sozialen
kontsumoan). Halaber, bideoen iraupena ere bada esanguratsua: 0-10 segundo
artekoen % 17 kontsumitzen dira soinurik gabe, 10-30 segundo bitartekoen
% 36 eta 30-60 bitartekoen % 49 (hortik aurrera apur bat behera egiten du
bideoak mututzeko praktikak: 60 segundo eta 5 minutu arteko bideoen % 45,
eta bost minututik gorakoen % 33). Horrenbestez, komeni da gogoan hartzea
sare sozialetan azpidatziak baliatu gabe jende askok ez duela bideoen osotasuna
eskuratuko.

ZER GERTATUKO DA COVIDAK MAHAI
GAINEAN JARRITAKO ALDAKETEKIN?

7		Gevers, Alex (2022): Online behaviours and what to expect in 2022 as the world reverts into normalcy,
<https://www.comscore.com/Insights/Blog/Online-behaviours-and-what-to-expect-as-the-world-reverts-into-normalcy>.
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Afizio handia dago, are gehiago horrenbeste aldaketa daudenean mahai gainean,
etorkizunak zer ekarriko duen asmatu nahi izateko. Asmatu ez da ia inoiz asmatzen,
baina saiatzea bera bada garai bateko kezka, behar eta gogoen isla. Comscore
agentziak saiakera bat egin du7 bere online portaerak aztertzeko audientzia datuak
oinarri hartuta, eta 2019-2021 bitartean Frantzia, Alemania, Italia, Espainia eta
Erresuma Batuko herritarrek online igarotako denbora zer kategoriatan pasa
zuten aztertuta. Hauxe abiaburuko galdera: kontsumitzaileak pandemia aurreko
ohituretara itzuliko dira edo gertatu diren aldaketek oreka berri bat egonkortzea
ekarriko dute? Erantzun asmoz, erabiltzaileek zenbait online kategoriatan igarotako
denbora zenbat hazi edota jaitsi den behatu dute.

Kategoria gutxi batzuek bakarrik handitu dute haien denbora-kuota 2019tik.
Hauek dira: entretenimendua, albisteak/informazioa, finantza-zerbitzuak, osasuna,
hezkuntza eta gobernua. Bi kategoriatan —sare sozialak eta familia eta gazteria—,
2020an handitu egin zen haien denbora proportzioa, eta, gero, jaitsi egin zen
2021ean. Gainerako kategorietan, online igarotako denbora murriztu egin da.
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Oro har, datuek adierazten dutenaren arabera, online entretenimendua da irabazle
handiena. Halaber, komunikabideentzat onuragarria da jakitea erabiltzaileek
pandemia aurretik baino denbora apur bat gehiago eskaintzen dietela albisteei eta
informazioari oro har —nahiz eta erabiltzaileek geroz eta gehiago kontsumitzen
dituzten albiste eta informazio pildora horiek komunikabideenak ez diren
plataformetan—, atentzio hori mantendu eta apur bat igo izana (2019ko % 4,3
izatetik 2021ean % 4,6 izatera) bada arretaren ring bihurtutako ziberespazioan
datu inportantea.
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2.
Sasi guztien gainetik...

Euskarazko komunikabideak
berrikuntzaren bidean
Igor Astibia Teiletxea
HEKIMEN Euskal Hedabideen Elkarteko zuzendaria

2021. urtea ere pandemia urtea izan da, zoritxarrez, eta egoera zail horren
luzapenak, osasun arloko arazoetatik harantzago, 2020an antzeman
ziren kalte edota ondorioen sakontzea ekarri du eremu desberdinetan.
Digitalizazioaren eremuan esaterako, aditu batzuen arabera, 2020. urteko
zortzi astetan egoera normalean bost urte beharko lituzketen aldaketak
gertatu dira munduan.
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Gizarte aldaketa sakona eragiten ari ziren digitalizazioa bezalako prozesuak asko
azkartu dira eta horrek guztiak ondorioak ditu, besteak beste, komunikazioaren
munduan eta, noski, baita herri ekimeneko euskarazko komunikabideetan ere.
Baina komunikabide guztien abiaburua ez da berdina, arrazoi desberdinengatik
urte askoan, gehiegitan, euskarazko komunikabideek biziraupen estrategiak
garatu behar izan dituzte aurrera egin ahal izateko eta horrek asko zaildu du
komunikazioaren eremuan ematen ari diren aldaketa sakonetara behar bezala
egokitzeko bidea. Eta hala ere, oro har, euskarazko komunikabideak ari dira
testuinguru berrira egokitzeko ahaleginean, nahiz eta askotan pauso horiek ez
diren nahi bezain azkar ematen.
Bada, azken urteotako pandemiak berez zaila izaten ari zen bide horri zailtasun
gehigarria erantsi dio. Ekoizpen prozesua asko zaildu da eta paperaren kasuan
banaketa ere bai, lantaldeen kudeaketa ere ez da erraza izan lehen momentutik
langileen osasuna zaintzea lehentasun erabatekoa izan den heinean eta, noski,
diru iturrietan ere ondorioak nabaritu dira, hasiera batean publizitatean batez
ere, baina gerora baita salmentetan edota harpidetzetan ere. Horri guztiari azken
urtean argindarraren, erregaien, teknologiaren edota paperaren beraren garestitze
izugarria gehitzen badiogu, 2021.a ere euskarazko komunikabideentzat urte zaila
izan dela ondorioztatu behar dugu.
Testuingurua zaila izanagatik baina, sektoreak bere bidea egiten jarraitzen du.
2020ko urtekarian pandemiak pandemia euskarazko komunikabideak aurrera
begira ari zirela adierazi bagenuen, 2021eko honetan pauso berriak eman direla
azpimarratu behar dugu, batez ere bi eremutan, finantzaketan eta berrikuntzan.

2022-2024
ALDIRAKO DIRULAGUNTZA
DEIALDI BERRIAK
Finantzaketari dagokionez, dirulaguntza eredu berriak hiru urte bete ditu eta
ondorioz, 2021. urtean zehar 2022-2024 urteetarako deialdi berriak lantzen aritu
gara Euskal Hedabideen Mahaian Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde
publiko nagusiak eta sektorea. Jakina denez, orain dela zenbait urte sektoreak
elkarrizketak abiatu zituen erakunde publikoekin finantzazio sistema berri bat
adostu asmoz eta 2019aren hasieran iragarri zen dirulaguntza sistema berria.

Euskarazko komunikabideen sektoreak sistema berria norabide egokian emandako
lehen pauso gisa baloratu zuen, oro har, sektoretik historikoki egin izan diren eskari
nagusiak jasotzen zituelako, baina horrekin batera, norabide berean pauso berriak
eman beharko zirela ere azpimarratu zuen.

Dirulaguntza eredu berriak hiru urte egin ditu jada eta, orokorrean, sektorearen
egonkortasunerako aurrerapauso garrantzitsua suposatu duen arren, oraindik ez
da sektorearen benetako beharrak asetzera iritsi eta horregatik sektoretik ahalegin
berezia egin da 2022-2024 urteetarako deialdi berrietan hutsune horiek gaindi
daitezen. Zentzu horretan Euskal Hedabideen Mahaian lan handia egin da deialdi
berriak erakunde publikoekin adosten saiatzeko eta aurrerapauso batzuk egon
diren arren, oraindik badago zer hobetu, ez baitira aintzat hartu sektoreak mahaigainean jarritako hainbat oinarrizko eskaera.
Mahaia eratzea bera pauso garrantzitsua izan da sektorearen inguruan hitz egin
eta hausnartzeko baina bere ibilbidea hasi besterik ez da egin. Sektoreak eta
erakunde publikoek bide bat hasi dugu eta pauso berriak ematen jarraitu beharko
da, besteak beste, berrikuntzaren eremuan. Izan ere, hori izango da sektoreak
ondorengo urteotan sakontasunez landu beharko duen ildo garrantzitsuenetako
bat. Beste hainbat sektoretan gertatzen ari den moduan, hedabideen sektoreak
digitalizazio eta berrikuntza behar handiak ditu. Beste hitz batzuekin esateko,
sektoreak hartzaileengana iritsi nahi badu trantsizio digitala egin beharra dauka,
berrikuntzan sakondu beharra dauka, eta bide hori, ezbairik gabe, erakunde
publikoek lagundu behar dute, ezinbestekoa den zerbitzu bat daukagulako jokoan.
Zentzu horretan, administrazioari gai honekiko engaiamendu erabatekoa eskatzen
diogu. Ezinbestean, erakunde publikoen bultzada beharko baitugu gure egitasmoak
errealitate berrira egokitu, gure komunitateari ahalik eta eskaintza onena egin eta
hartzaile berriengana iristeko.
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Testuinguru horretan, dirulaguntza eredu berria lantzeko sektorearen eta erakunde
publikoen artean garatutako bilera dinamika mantendu eta indartu beharra
ikusi zen eta 2020an Euskal Hedabideen Mahaia jarri zen abian, bi aldeetako
ordezkariekin. Mahaia sektorearen arazo eta erronken inguruan hitz egin eta
ahal den heinean irtenbideak bilatzeko helburuarekin sortu zen eta azken bi urte
hauetan sektorearentzat garrantzitsuak diren gaiak  landu dira bertan, tartean
2022-2024 aldirako deialdi berriak.

EUSKAL KOMUNIKABIDEAK
BERRIKUNTZAREN BIDEAN
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Dirulaguntza deialdi berriarekin batera, 2020. urtean euskarazko komunikabideen
sektoreak garatu duen ildo garrantzitsuena berrikuntzarena izan da. Gogoeta
estrategikoan zehaztutako bideari jarraiki, Hekimen elkarteak lan ildo berria jarri
zuen abian eta ildo horren baitan kokatzen da iazko udazkenean Orona berrikuntza
gunean ospatu zen jardunaldia. Euskal komunikabideak berrikuntzaren
bidean goiburuarekin egin zen saioan Herrialde Katalanetatik
etorritako Carmina Crusafon, Genís Roca eta Jordi Font i Morató adituek hartu
zuten hitza, komunikabideen eremuan berrikuntzak dituen erpin desberdinetan
sakondu asmoz.

Erakundeetako ordezkariek ere haien tartea izan zuten eta bereziki
azpimarratzekoa izan zen Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika
sailburua den Bingen Zupiriak egindako hitzartzea. Komunikazioaren mundua
bizitzen ari den eraldaketa prozesuaren kokapen zabala egin zuen eta bere
sailetik komunikabideen berrikuntza prozesua nola ikusten duten ere azaldu zuen.
Zehazki,  proiektu berrientzat baliabideak eskuratzen laguntzeko konpromisoa
hartu zuen sailburuak besteak beste.
Oronakoa baina, berrikuntzaren eremuan sektoretik eman den lehen pauso bat
izan da, bizi dugun testuinguru berezia hobeki ulertzeko eta sektoreak aurrean
dituen erronka nagusienak identifikatzen laguntzeko egin den lehen saiakera
bat. Sektoreak berrikuntzaren inguruko planteamendu orokorra definitu du eta

ikuspegi orokor hori zehaztu eta gurera egokitzeko bigarren irakurketa bat ere
egina du. Are gehiago, elkartearen baitan Berrikuntza Batzordea  jarri da abian,
bigarren irakurketa horretan definitu diren hiru eremu nagusietan (komunikabide
bakoitzaren berrikuntza proiektuak, sektore osoarentzat onuragarriak izan
daitezkeen zerbitzuak eta elkarlanean gara daitezkeen egitasmoak) sektoretik
zernolako egitasmoak bultzatuko diren definitzeko.

PANDEMIAREN ONDORIOAK ETA
ERAKUNDEEN LAGUNTZA (EZA)
Iazko urtekarian Covid-19aren pandemia euskarazko komunikabideetan eragiten
ari zen ondorioak neurtzeko inkestaren berri eman genuen. Pandemia hasieran
bazkideen artean egin genuen datu bilketaren arabera, ondorio nagusiena
publizitatearen erorketa izan zen baina bestelako kalteak ere sumatzen hasi
zirela ohartarazi genuen, esaterako, harpidetzen edota salmenten murrizketa.
Pandemiak 2021. urtean ere iraun du eta zoritxarrez hasieran antzemandako
ondorio horiek areagotu egin dira. Are gehiago, aipatutako horiei bestelako ondorio
batzuk ere gehitu zaizkie, izan ere, pandemiak eragindako paperaren, argindarraren,
erregaien edota teknologiaren garestitzeak are gehiago zaildu baitu euskarazko
komunikabideen jarduna.
Pandemiak eragindako kalteak euskarazko komunikabideek ez ezik gainerako
hedabideek ere pairatu dituzte eta egoera zail hori arindu asmoz, urte amaieran
Eusko Jaurlaritzak komunikabideentzako dirulaguntza zuzenak iragarri zituen: 5
milioi euro, baina soilik komunikabide batzuentzat, gehienak gaztelania hutsean
aritzen direnak eta beren tamainagatik egoera zailari erantzuteko baliabide gehiago
dituztenak. Laguntza jaso dutenen artean euskarazko bi komunikabide baino ez
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Ildo beretik, azpimarratzekoa da ere komunikabideetan berrikuntza sustatzeko
Europan egon daitezkeen programa edo dirulaguntzak ezagutzeko sektoretik egin
den ahalegina. Urriaren 29an Andoaingo Bastero kulturgunean “Komunikabideetan
berrikuntza garatzeko finantzazio aukerak Europan” tailerra antolatu genuen Zabala
aholkularitza enpresaren eskutik eta egitasmo jakin batzuetarako (gutxieneko
tamaina batekoak, elkarlanean garatutakoak, hainbat herrialdetako eragileen
partaidetza dutenak...) aukerak egon badaudela ondorioztatu ahal izan genuen.
Blanca Rodriguezek Europan euskarazko komunikabideentzat interesgarriak izan
daitezkeen programa eta deialdiak aurkeztu zizkigun eta Angel Etxeberriak berriz
Espainiako estatuan egon daitezkeenak. Lehen hurbilpen bat izan zen, noski, baina
saio interesgarria izan zen mugaz gaindi eremu horretan egon daitezkeen aukerez
jabetzen hasteko.

dira kontuan hartu eta kopuru osoaren %6,6 besterik ez zaie esleitu. Bidezkoa
ez den banaketa horrek, noski, haserrea eragin du euskarazko komunikabideen
artean eta elkartetik ahalegindu gara Eusko Jaurlaritzak laguntza hori euskarazko
gainerako komunikabideetara ere zabal zezan, baina oraingoz ez dugu horrelakorik
lortu.
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Hekimen elkartearen baitan euskarazko 50 komunikabide baino gehiago biltzen
gara eta hauek 133 komunikazio egitasmo garatzen dituzte. Guztira 500 lagun
baino gehiago ari dira lanean hedabide hauetan, asko egunkari, aldizkari, telebista
eta irrati nazionaletan eta beste hainbat herri zein eskualdekoetan. Langile zuzen
horiei 600 kolaboratzailek eta 1.000 boluntariok osatutako sarea gehitu behar zaie.
Izan ere, euskarazko hedabideen eskaintza anitza, zabala eta aberatsa da eta horri
esker, egunero milaka laguni euskaraz bizitzeko aukera eskaintzen zaie.
Azken zortzi urteotan Hekimen elkarteko komunikabideetako webguneen trafikoa
hirukoiztu egin da, 2013an 12 milioi saio izatetik 2021ean 36,6 milioi saio izatera
pasaz. Bestela esanda, gaur egun webgune horiek guztiek 100.000 saio baino
gehiago izaten dituzte egunero. Astean zeharreko irakurleak zenbaturik euskal
prentsa nazionalak 120.000 kontsumitzaile baino gehiago dauzka eta tokiko
prentsak 200.000 baino gehiago. Euskarazko komunikabideek milaka eta milaka
laguni euskaraz bizitzeko aukera bermatzen diete. Bada, pandemiak gainerako
komunikabideak bezala kolpatu dituen arren, ikusten denez, ez dituzte Covid-19ak
eragindako kalteak arintzeko laguntza publikoak merezi.

ESPAINIAKO
IKUS-ENTZUNEZKOEN
LEGE BERRIA

Esan bezala, Euskalgintzaren Kontseilua beste hizkuntza komunitateekin
elkarlanean ari da alderdi desberdinei zuzenketak helarazi eta lege proposamenean
hizkuntza gutxiagotuak kontuan hartuak izan daitezen baina, oro har, Espainiako
Gobernuko alderdiek ez dituzte proposamenak onartu. Oraindik ere ikusteko dago
lege berria zertan geratuko den, izan ere, 2022rako Espainiako aurrekontuen
negoziaketen testuinguruan gobernua sostengatzen duen ERC alderdiak neurri
batzuen inguruko akordioa lortu zuela eman zuen ezagutzera. Edozein kasutan
eta azken berrien arabera, badirudi alderdien artean adostutakoa hizkuntza
komunitate desberdinetako elkarteek egindako eskaeretatik urrun egongo dela eta
ondorioz balizko lege berriak ere ez dituela ikus-entzunezkoen eremuan hizkuntza
gutxiagotuetako hiztunon eskubideak bermatuko.
Baina ikus-entzunezkoen eremuan bestelako berriak ere izan genituen
iaz. Streaming plataforma desberdinetan euskarazko edukiak areagotzeko helburuz
lehenagotik ere ekimen desberdinak abian ziren arren, iazkoak horiek guztiak batu
eta Pantailak Euskaraz ekimena jarri zuten abian. Euskarazko komunikabideen
sektoreak ekimen bateratuaren aurkezpen agerraldian parte hartu zuen eta urte
amaieran Durangoko azokan egin zen manifestuaren aurkezpenean ere bai.
Adituen arabera 2022rako ikus-entzunezkoek eragingo
dute interneteko trafikoaren %82 eta zoritxarrez euskarazko ikus-entzunezkoen
eskaintza oso oso urria da, ur tantak baino ez itsaso zabalean. Azken urteotan
beste hizkuntzetan eskuragarri dagoen eskaintza esponentzialki hazi den
bitartean euskarazkoa, kasurik onenean, mantendu egin da, murriztu ez bada,
eta horrek oso egoera zaurgarrian uzten du gure hizkuntzaren, gure hiztun
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2021. urteari komunikazioaren ikuspegitik errepasoa egiten ari garen honetan,
ezin aipatu gabe utzi Espainiako ikus-entzunezkoen legea berritzeko egitasmoa.
Uda aurretik izan genuen Espainiako Gobernuaren asmo horien berri eta lehen
zirriborro bati zuzenketak egiteaz gain, proposamen horiek euskal alderdi nagusiei
helarazteko  pausoak ere eman genituen. Euskalgintzaren Kontseilua ere norabide
berean eragin nahian zebilela ikusirik eta beste hizkuntza komunitateetako
erakundeekin elkarlanean ari zela jakinda, beraiekin elkarlanean aritu gara
hilabete hauetan guztietan. Elkartearen helburu orokorra ondorengoa izan da:
hizkuntza aniztasuna gehiago errespetatzen duen proposamen bat egin behar
dela aldarrikatzea, nagusiki hizkuntza gutxiagotuek ikus-entzunezkoetan orain
duten presentzia urria areagotzeko bidea eskainiz eta haien presentzia kuota bidez
bermatuz.

komunitatearen, etorkizuna. Erakunde publikoen esku hartzea ezinbestekoa da
egoera iraultzen hasteko, euskarazko edukien biderkatzea eta eskuragarritasunean
pauso garrantzitsuak emateko. Hori da Pantailak Euskaraz ekimenaren helburu
nagusia eta bide horretan garrantzitsua izango da ere sektorearen bultzada.
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EUSKAL KOMUNIKABIDEEN
JARDUNA 2021. URTEAN
Ikus daitekeenez, 2021. urtean ere, oztopoak oztopo eta pandemiak pandemia,
euskarazko komunikabideen sektoreak aurrera jarraitzen du. Asko izan dira
euskarazko komunikabideek 2021ean zehar eman dituzten pausoak eta ezinezkoa
da horiek guztiak hemen jasotzea. Ondorengo lerroetan esaten ari garen horren
guztiaren lagin txiki bat aipatuko dugu.
Urtea berri onekin hasi genuen, besteak beste, euskarazko komunikabide
desberdinen arteko elkarlan egitasmo berritzaile bat iragarri
baitzuten. Heraldabide izeneko egitasmoan, Berria taldeak, Kanaldudek, eta
Hamaika telebistak eta Antxeta Irratiak parte hartzen dute Elhuyarren
laguntzarekin, eta beren helburua, adimen artifiziala baliatuz, euskarazko
hedabideen garapenerako tresna berriak sortzea da, batez ere itzulpen
automatikoaren eremuan.
Urte hasieran ere Oarso Bidasoako Hitza astekariak aldizkari formatua hartu
zuela jakin genuen, 16 orrialde izatetik 32 izatera pasaz eta diseinua eraberrituz.
Eta noski, edukia eta mamia ere aldizkari formatu berrira egokituz. Euskarazko
komunikabideen sektorea bizirik dagoela eta etengabe berritzen ari den seinale.
Bestalde, urteko lehen hilabete horietan EITBko zuzendaritza talde berria iragarri
zuten eta horrek hainbatengan komunikazio talde publikoak euskarari dagokionez
norabide berria hartuko duen itxaropena eragin zuela esan daiteke, sortu zenean
legez aitortu zitzaion euskara sustatzearen aldeko funtzioa berreskuratuko duen
esperantza.
Bi hilabete beranduago, apirilean, EITB Podkast plataforma jarri zuten abian eta
estreinaldiaren egunean gaztelaniazko podcastak euskarazkoak baino ugariagoak
ziren arren, plataformaren arduradunaren arabera, “euskararen aldekoa izango da
apustua”.
Maiatzean Gasteizko Legebiltzarrean Ikus-entzunezko hedabideen kontseilua
sortzeko lege proposamena eztabaidatu zen EH Bilduren eskariz eta sektoreko

hainbat aditu zein eragilek proposamenaren aldeko jarrera agertu bazuten ere,
Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek uko egin zioten proposamenari eta
berriro ere, Katalunian ez bezala, horrelako erakunderik gabe jarraituko du ikusentzunezko sektoreak.

Argiak bere webguneen jarraipena egiteko Google multinazionalaren Analytics
tresna famatua erabili ordez software askean oinarritutako Matomo aplikazioa
erabiltzeari ekin zion 2021. urtean, azken urteotan burujabetza teknologikoaren
bidean pauso berri bat emanez.
Ekainaren amaieran, EHUren Udako Ikastaroen baitan, audimetria sistemen
inguruko saio interesgarriak entzun ahal izan genituen Donostiako Miramar
jauregian, eta besteak beste, Euskal Hedabideen Behategiko koordinatzaile
Libe Mimenzaren hitz hartze interesgarria ere jarraitzeko parada izan genuen.
Udazkenean Tokikom-ek urtero egiten duen sari banaketa egin
zuen Komunitatea josten goiburupean, baina ez zen horretara mugatu eta
nazioarteko adituak gonbidatu zituen negozio eredua, hedabide orokor eta tokikoen
arteko elkarlana edota digitalizazioa bezalako gaien inguruan aritzeko.
Azaroan jakin genuen EITBk Primeran izeneko streaming plataforma abian jartzeko
asmoa zuela baina EITB Podkast plataformarekin gertatu bezala, sektoreko hainbat
profesionalek euskarak egitasmo berrian izango duen tokiaz kezka agertu zuten
eta gure hizkuntzak talde publikoaren plataforma berrian nagusi izan beharko
lukeela azpimarratu zuten.
Urte amaieran aurkeztu zuten ere Martin Ugalde bekaren laguntzaz Eneko
Bidegain, Ainhoa Larrañaga eta Zuriñe Hidalgo Huheziko irakasleek idatzitako Izan
ala ez izen? Euskal Herriaren irudikapena euskal hedabideetan liburua eta
kezkatzeko arrazoiak badaudela erakutsi zuten, maiz gure herriaren irudikapena ez
delako beharko lukeena eta, besteak beste, agerian utzi zuten agenda propio baten
beharra.
Urtea berri onekin amaitu genuen ordea. Alde batetik, Tokikom, Goiena,
Codesyntax eta Vicomtech lantzen ari diren Adimen egitasmoaren berri izan
genuen, multimedia edukien artxibo digital aurreratura bideratutako soluzio
berritzailea izango dena. Bestetik, Berriari Emakunderen Berdintasun saria
eman zioten, feminismoarekin eta berdintasunarekin duen konpromisoagatik.
Eta azkenik, Hamaika telebistak Gasteizen egoitza berria ireki zuela ere jakin
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Testuinguru horretan, ekaina hasieran aurkeztu zuen bere burua Pantailak
Euskaraz ekimenak, Netflix Euskaraz eta Disney Euskaraz herritar taldeen, Tinko
euskara elkartearen eta Bieuse bikoizleen elkartearen sustenguarekin. Aurrez
aipatu bezala, euskalgintzako hainbat erakunderen babesa bereganatu du jada
ekimenak, haien artean Hekimen elkartearena.

genuen. Talde berria abenduan hasi zen lanean eta telebistak fundazioa ere abiatu
du edonork egitasmoa diruz babesteko aukera izan dezan.
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Egitasmo berriak beti dira berri ona gurean, urteak betez doazen euskarazko
komunikabideen albisteak bezala, izan ere, zorionez 2021. urtean zehar euskarazko
komunikabideek beren urteurrenak ospatu dituzte, batzuek borobilak eta beste
batzuk ez hainbeste, baina edozein kasutan horiek guztiak zoriontzeko baliatu
nahiko nituzke idazki honen azken lerroak. Hogei urte bete zituen iaz Sustatu.
eus webguneak eta bi hamarkadako ibilbidea egin zuten ere Arrosa irrati sareak eta
Bilboko Deustualdeko Prest! aldizkariak. Hogei gutxi ez eta iaz halako bi, 40 urte,
bete zituztenak ere izan dira, Lapurdiko Gure Irratia eta Aizu aldizkaria. Zorionak
horiei eta zorionak gainerako guztiei ere.
Izan ere, oztopoak oztopo eta pandemiak pandemia, euskarazko
komunikabideek aurrera jarraitzen dute, sasi guztien gainetik eta laino guztien
azpitik. Hekimen elkarteak berak ere aurtengo azaroan beteko du bere lehen
hamarkada eta hori ere bada zerbait. Ea guztiok beste horrenbeste egiten ditugun,
komunikabideek beren ezinbesteko jardunean eta elkarteak beraiei laguntzen.
Hori baita gure egitekoa, euskarazko komunikabideen garapen eta
hedapenean laguntzea. Aurten ere zuen ondoan izango gaituzue.

3. Nazioa

Sinadura
Joseba
Sarrionandia
Uribelarrea

MORGENTHAU
& DEUTSCH
II. Gerra Handiaren ondorengo soziologia politiko amerikanoan badira
bi erreferentzia nazio arazoari eta nazioarte harremanei dagokienez:
Hans Morgenthau eta Karl Deutsch, judu-alemana bata eta
sudetetarra bestea, Europa Zentraletik arazoetatik ihesean helduak
biak. Hans Morgenthauk Power Among Nations argitaratu zuen
1948an, errealismo politikoa teoria zientifiko bihurtu nahirik. “Interes
Nazionala” eta “Boterearen Legea” identifikatu zituen politikaren
benetako funtzionamenduaren lege objektibo unibertsal moduan,
interesa boterea gehitzea zen, eta boterea zen inor kontrolatzeko
ahalmena. Karl Deutsch ere nahiko behaviorista eta errealista
zen, baina aurreiritzi batekin mugitzen zen: politikaren helburua ez
da dominazioa, baizik eta elkar aintzat hartzea eta kolaboratzea.
Jakintza bakearen alde erabili behar da, Deutschen ustez. Oinarri
guztiz azientifikoa eta irrealista Morgenthauren ikuspegitik, jakina.
Deutschentzat, politikaren helburua herkideak bata bestearekin
eta, berdin, nazioak nazioartean harreman osasuntsuen arabera
antolatzea zen. Arrazoi politikoengatik hildako milioiak kontuan
hartuz, osasunaren alderaketari berbaz-berbako zentzua emanez,
Karl Deutschek esaten zuen Zientzia Politikoak benetan ere
Medikuntzaren adartzat hartu behar zirela.
1951n argitaratu zuen bere tesia: Nationalism and Social
Communication. Saiakeraren helburua zen nazionalismoa zer
den ulertzea, nazio arazoetan zer gertatzen den konprenitzea.
Jendearen arteko harreman eta pertsonen sozio-psikologia kontua
da, jende multzo batek bere burua gorputz sozial moduan sentitzea,
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moduan

“we-feeling” deitzen dio horri Deutschek. “We-feeling” edo “gutasun”
hori ikusten du Deutschek nazioen oinarrian, eta leialtasun orokorra
zentro kudeatzaile batera transferitzen denean nazio-estatuen
oinarrian.
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Pertsonak izaki sozial eta komunikatiboak gara. Deutschen
ikuspegitik, harreman sozialek eta komunikazioak eraikitzen
dute politika. Interesen arteko lehia eta boterea hor daude,
baina ez dira politikaren funtsa, Morgenthauk esango lukeenez.
Politika, Deutschentzat, dominioa eta bestearen menperatze
ariketa baino gehiago da: “Giza portaeren gutxi gora-beherako
kontrola da, onarpen ohitura boluntarioen bidez eta litekeen
derrigortze mehatxuarekin konbinatuta”. Morgenthauk, politika,
goikoek behekoen ekintzak eta gogoak kontrolatzeko mekanismo
bertikaltzat hartzen du. Deutschen ustez, gobernua, botere ariketa
baino gehiago, kontrolekoa eta manipulaziokoa da.
Dominazioa eta botereak hor egon arren, politikan den
inportanteena gizarteak duen komunikazio eta erabaki ahalmena da.

NAZIOA
& NAZIONALITATEA
Johann Gottfried Herder-en eta Ernest Renan-en nazio
kontzeptuen arteko diferentziez espekulazio filosofiko edo politiko
errebesak egiten dira. Baina XIX. mendeko irizpide burges liberala
oso argia da zein herri har zitekeen naziotzat eta zein ez bereizteko
orduan, eta Eric Hobswanek laburbildu du. Edozein herrik naziotzat
hartua izateko bete beharreko hiru baldintzak hauek ziren: estatu
izaerako antolaketa izatea, iragan batekin, iragan hori zaharra edo
berria izan; elite intelektual bat izatea, hizkuntza eta kultura literario
landuarekin; eta, azken baina ez garrantzi gutxiagokoa, bortxa
ezartzeko eta konkistatzeko gaitasuna izatea.
Nazioa edo nazio-estatua izateko gauza ez zen herriarentzat utzi
zen, harrezkero, nazionalitate kategoria. Nazionalitateok, herri
“zaharrak” zirelako, edo “umeegiak”, Historiatik at desegingo zirela
teorizatu zuten Hegelek eta beste askok. Baina, nazio-estatuen
sistema finkatzen zen heinean, nazionalitateak problema bihurtu
ziren nazio-estatu antolatuentzat, eurek ere beren burujabetasuna
nahi zutelako, hau da, nazio-estatu izaera. Arazo nazional hori
Europako historiako faktore larrienetakoa izan da, eta oraindik ere
berpizten da han edo hemen.
Arazoak soluziobide demokratikoa izan zezakeen, baina
nazio-estatuen konstituzioek normalean ez dute seinalatzen

Mugimendu komunistak autodeterminazio eskubidea formulatu
zuen, nazionalitateen arazoa langileen batasunerako eta iraultza
sozialistara bidean traba bihur ez zedin. Naziogai bakoitzaren
autodeterminazioa hartuko zen haintzat, arrazoi edo hatsarre
neutral eta demokratiko legez, nahiz eta printzipio demokratiko
horrek aplikatzeko zailtasunak eragin, asko edo gutxi, kasu konkretu
bakoitzean. Inportantea da seinalatzea ikuspegi iraultzaile hau
arestian aipatutako ikuspegi burges liberaletik erabat apartatzen
zela, ze herri har daitekeen naziotzat eta zein ez bereizteko orduan,
ez baita boterean eta bortxan oinarritzen. Jada estatu izatea, eta
hiperkultura, eta dominazio borondatea barik, Josip Stalinek 1913an
idatzitako Marxismoa eta nazionalitateen arazoa saiakeran, Otto
Bauer-en ildotik, nazionalitateak identifikatu eta autodeterminazio
subjektutzat hartzeko ezaugarri zalantzazkoago batzuk proposatu
zituen: historia, hizkuntza, territorioa, ekonomia, kultura eta
identifikazioa.

INDEPENDENTZIA
& KOMUNIKAZIO ESPAZIOA
Errejimen Zaharreko estatu monarkiko probidentzialistek
legitimitatea galduta, estatuak nazio autogobernuaren ideiarekin
antolatu dira azkenengo bi mendeetan. Euskaldunek, ordea, ez dugu
herri moduan behintzat autogobernurik, autonomia zatikatu eta
oso partzial batzuk lortu arren nazio espainolaren edo frantsesaren
parte moduan. Hegoaldean, diktadura frankistatik ekarritako
monarkiarekin, goitik behera dago logika demokratiko guztia
zakartuta. Iparraldearen historian ere, Ernest Renanen esaldia,
“une nation est un plébiscite de tous les jours” hura, txiste eta
trufa moduan baizik ezin hartu, dominazioaren harropuzkeria. Bai
Espainian eta bai Frantzian, botere politiko estatalak nazio-estatu
bihurtu zirenetik, nazioa bihurtu zen estatuaren legitimazioa, eta
nazionalismoa estatu politika.
Euskal herriaren naziotasunaren eta autodeterminazioaren
erreibindikazioak formulazio diferenteak izan ditu historian zehar:
Dominique Garat, Augustin Xaho, Arturo Campion, Sabino Arana,
Francisco Ulazia, Engrazio Arantzadi, Eli Gallastegi, Federiko
Krutwig, Jose Luis Alvarez, Jose Antonio Etxebarrieta, Tomas
Urzainki… Txillardegiren abertzaletasunak euskara ipini zuen
proiektu nazionalaren erdigunean. Etxebarrieta anaiekin iraultza

Sinadura
Joseba Sarrionandia Uribelarrea
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irtenbide hori. Hans Morgenthauren estiloko botere eskemekin,
nazio-estatuak bere burua tautologikoki justifikatzen duenez,
nazionalitateekiko dominazioa errealismo hutsa da, eta arazo
nazionalen irtenbide demokratiko baketsua irrealismo ariketa bat.

sozialaren esperantzarekin lotu zen independentziaren ideia, 70eko
hamarkadan batez ere, herri langilearen protagonismoa imajinatuz.
Nabarraldekoek, berriz, antzinate utopiko bat errekuperatu zuten
etorkizunerako.
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Baina nazio proiektua ezin da oinarritu hizkuntzan edo utopian
bakarrik, etorkizunekoan zein iraganekoan. Nazioa dugula
erakusteko, aipa daiteke historia, hizkuntza, territorioa, ekonomia,
kultura edota identifikazio politikoa, eta pentsa daiteke horrela
bagarela nazioa. Baina errealistagoa eta eraginkorragoa da,
beharbada, nazio errepresentazioak eta diskurtsoak zalantzan
jarri eta alderantziz planteatzea gauza: ez dugu naziorik. Armadarik
gabe, muga geografiko eta politiko zehatzik gabe, diru propiorik
gabe, hiperhizkuntzarik gabe, estatu boteretsu biren azpian, gure
naziotasuna irreala da, agerikoa denez. Eta argiak dira Xavier Rubert
de Ventósen hitzak:
“Independentzia ofiziala lortzea eta estatu propioa izatea
beharrezkoa da gure existentzia errealean sinesten has gaitezen.”
Gutasuna edo Deutschek “we-feeling” deitzen zuen hori
kontingentea da, ez da ez segurua ez derrigorrezkoa, indartu
edo ahuldu egiten da, gerta daiteke edo ez. Baina, kontingentzia
horretan, nazioa elkarrekiko komunikazioa da batez ere.
Nazio-estatuen sasoia amaitu eta aro postnazionalerantz
gindoazela esaten zen. Baina, XXI. mendean ondo sartuta, Espainiak
ez du armada baztertu, ez muga politikoak lausotu, ez diruaren
kudeaketa abandonatu, ez bere hiperhizkuntza erabiltzearen
obligazioa indargabetu. Frantzia, bere deseuskalduntze estrategia
arrakastatsua burutzen ari dela ematen du. Estatu bien azpian
gaude euskaldunak desarmatuta kulturalki eta politikoki…
Espainiar nazionalismoak lortu du hegoaldeko euskaldun ia guztien
erreferentzia kultural eta politikoak espainolak izatea. Iparraldeko
jendea, berriz, komunikazio esparru frantsesean bizi da murgilduta.
Euskalduna egundo baino espainolagoa da alde horretatik, ala
egundo baino frantsesagoa, berez antiespainolak eta antifrantsesak
izanda ere borondate politikoz. Oso minoritarioa da komunikazio
esparru euskalduna, eta subalternoa da gainera, euskaldun horien
gehienen bigarren logosfera delako.

Sinadura
Joseba Sarrionandia Uribelarrea

TELEPOLIS
& KOSMOPOLITISMO DOMESTIKOA

Teknologia berriekin, gainera, komunikazio ahalmena berehalakoa
bihurtu da mundu osoan. Telepolisen bizi gara, Javier Echevarriak
emandako izena erabiltzeko, kosmopolitak gara etxetik irten
gabe ere. Eta komunikabideak dira Telepoliseko infraegiturarik
garrantzitsuena. Masa komunikabideek, informatzen dutelakoan,
konformatzen dute errealitatea hein handian. Gure errealitateak ez
dira gure errealitateak, baizik industrialki fabrikatu eta zabaldutako
iritziak, botere oligarkikoen edo politikoen interesean. Armand
Mattelartek prêt-à-penser mediatikoa deitu duena, eta Ignacio
Ramonetek pentsamendu bakarra.
Antzinako Greziako hirietako plaza hutsak, biltzar demokratikoen
guneak, abandonatu dira eta, politika, telebistako espazioetan
errepresentatzen da mundu guztiko politikaren espektakulua.
Marshall McLuhanek anuntziaturiko auzo globala heldu da, baina
ematen du auzokoak Herbert Marcusek imajinatu zituen moduko
unidimentsionalak direla.
Mundu guztia amerikanizatu da, kosmopolitismo domestikoa erosoa
egiten zaigu, eta euskalduna edo benetan prestua izatea nekagarria
da, hagatik esaten dute batzuek nazio-estatuak berez desagertuko
direla, ez dugula zertan izan hain egoskorrak eta amore eman behar
diegula Espainiari eta Frantziari.
Esaten digute ja mugarik gabeko munduan gaudela. Eta egia da,
igual. Baina gezur handia ere bada aldi berean. Hemen Espainia
existitzen da eta hor Frantzia existitzen da, kartografia seguruekin,
hizkuntza bakarrarekin, errealitatea sortzeko agendekin. Besteak
ja desarmatuta daude: desmuntatuta, zatikatuta, nahastuta,
argumenturik gabe. Euskaldunek ez daukagu ondo armatuta ez
kultura eta ez politika.
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Aspaldian azpimarratu zuen Susan Strangek, States and Markets
saiakeran, merkatu globalaren garrantzia, eta inperio transnazionala
deitzen zien nazio-estatuez gaindiko aginte multzo ikusezin
arduragabeei. Inperialismo transnazionala munduko merkatuaren
ondorio politikoa da, eta bere botere militarra, monetarioa, kulturala
eta komunikazionala
itzela da.

Euskaldun asko gaude zain. Batzuk independentziaren zain, gure
existentzia errealean sinesten hasteko. Beste batzuk nazioestatuak berez ezereztuko diren egunaren zain gaude, gure
existentzia errealean sinetsi ahal izateko.
Gure errealitatea geure errealitatearen kontra dago. Komunikazio
espazio on bat izan daiteke hori.
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4.

AIARALDEA
KOMUNIKABIDEA,
FAKTORIA BAT
MUNDUAREN ITURRI
Izar Mendiguren Cosgaya
AIARALDEA KOMUNIKABIDE FAKTORIAKO ZUZENDARIA

2021eko maiatzean ireki zituen ateak Aiaraldea Ekintzen Faktoriak.
750 metro koadroko pabilioia Laudion kokatuta dago, eta bertan dago
komunikabidea ere orain, Aiaraldea Kooperatiba Elkarteak euskaratik
eta euskaraz sortutako kabi erraldoian. Baina, nola eta zergatik iritsi
dira horraino?
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Dena da posible. Nola liteke, bestela, Aiaraldea Komunikazio Leihoa gisa
sortutakoa, Aiaraldea Ekintzen Faktoria bihurtzea? Eremu erdalduna izanagatik, euskararen normalizazioan eta komunikazioan eragiteko sortu zen 2010ean
Aiaraldea Komunikazio Leihoa elkartea. 2017. urtera arte elkarte izaera zuen,
harik eta bazkideek Aiaraldea Kooperatiba Elkartea bilakatzea erabaki zuten arte.
Izan ere, hasiera bateko tresna edo proiektu hura Aiaraldea.com izenpean abiatu
zena, nabarmen hazi zen; eta euskarazko tokiko komunikabide multimedia zenak
eskualde osoko erreferentzialtasuna hartu zuen; bai webguneko edizioan (aiaraldea.eus) eta baita paperekoan ere (Aiaraldea Hemen hamabostekariaren 7.500 ale
banatzen dira doan bi astetik behin bailarako garraio publiko, ikastetxe, saltoki
eta enpresa guztietan; boluntarioek eginiko sare lan handiari esker). Euskaraz eta
euskaratik tresnak sortzeko eratu zen egitasmoa bailaran, inguruko 9 udalerriak
saretuz: Urduña, Amurrio, Aiara, Okondo, Orozko, Arrankudiaga-Zollo, Arakaldo,
Laudio eta Artziniega. Eta istorioa historia bilakatu zen.
Gaur-gaurkoz, webgune anitz bat (aiaraldea.eus), papereko edizio zabal
bat (hamabostekaria, udako ale berezia, eta urtekaria) eta sare sozial ugari
(Twitter, Instagram, Facebook, Youtube eta Twich) kudeatzen ditu komunikabideak, Whatsapp eta Telegram difusio kanalekin batera. Guzti hori, kazetaritza
profesionala eta herritarra uztartuta egiten da, lan boluntario handiari esker:
komunitateko eragileak, norbanako iritzigileak, argazkilari eta banatzaile
boluntarioak…. Denetik du hedabideak, eta guzti horiek egiten dute Aiaraldea
Komunikabidea, Aiaraldea Ekintzen Faktoriako (hots, kooperatibako) 500 bazkideren hileroko babesa oinarri.

ATERPE BERRIA
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2021eko udaberrian -maiatzaren 15ean- ireki genuen Aiaraldea Ekintzen
Faktoria, egitasmo orokorraren aterpe berria. Laudioko Gardea industriagunean kokatua dago, eta 750 metro koadroko pabilioia da. Bertan daude lanean
Kooperatibako ildo guztietako proiektuak: Aiaraldea Komunikabidea, Kokoriko
Hezkuntza Faktoria (Hezkuntza ildoa), Ekonomatua (Elikadura burujabetza
ardatz duena), Komunika enpresa (Egitasmoa ekonomikoki sustengatzeko zerbitzu
lerroa), Bor-bor feminismo ildoa (feminismoa errotzea xede duena) eta Faktoria
(kultur sorkuntza, ekonomia sozial eraldatzailea, euskara eta beste zenbait balio
gorpuzten dituena). Astelehenetik ostiralera goizez eta arratsaldez dago espazioa
publikoki martxan, baita larunbat goizetan ere. Asteburuan, baina, programazio
sozialaren arabera egoten dira ateak irekita.
Motzean, ateak zabalik daude euskararen etxera gerturatu nahi duen ororentzat. Izan ere, Faktoriak baditu berezko berezitasunak: euskara hutsezko
arnasgunea da, beste balio batzuekin batera. Hots, euskararekiko zein feminismoarekiko konpromiso edo errespetua eskatzen da bertan egoteko; eta aho
(ahobizi), belarri (belarriprest) edo bihotz (euskara jakin ez baina bere sentitzen
duen jendea) gisa ematen diogu ongietorria lagun orori. Era berean, euskarazko
komunikazioa eta programazioa sustatzen da asterik aste, orotariko ekintzen

bidez: komunikabideko solasaldiak, kontzertuak, antzerkiak, liburu aurkezpenak, sukaldaritza tailerrak, afariak, 0-3 urtekoentzat mugimendu eta jolas askea,
zirku tailerra, euskara eskolak, bertso eskolak, zunba taldea… Bidea hasi baino ez
da egin, eta euskaraz sortutako bizitzeko proiektuak helmuga, etorkizun koloretsua du zain Faktoriak aurreikusi daitekeenez.
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“BIZITZEKO FAKTORIA”
“Bizitzeko Faktoria” da gurea, eta Faktoriari bizitza ematen diona. 2015-2020
gogoeta estrategikoan, euskarak behar -eta merezi- duen tokia eta espazioa izateko tresnak eta proiektuak sortzea jarri genuen iparrorratz, eta hamarkadaren
erdiak eman du beretik: komunikabidearen proiektua sendotzeaz gain, espazio,
ildo eta proiektu berriak egituratu dira Aiaraldea Kooperatiba Elkartearen baitan.
Amesteko faktoriak ez du etenik, jendartearen eta gure hizkuntzaren beharrak
eta ohiturak aldatzen doazen bezala. 2022-2025 fase honetan, ezaugarriak eta
esparruak ugaritu diren heinean, marrazteke dugu oraindik amestu eta egin

nahi dugun bidea. Hamarkada berri honek
ere utziko du marka euskararen Faktorian eta
komunitatean, ezbairik gabe. Euskara ez da
helmuga guretzat, urratsak emateko bidea eta
hautua baizik. Gauzak argi: ez dugu euskaragatik ezer egiten, euskarak egiten gaitu.

Auzolana eta elkarlana izan dira ziurrenik gakoak. Truko edo miraririk ez dago, baina
formulak badu bere magia: komunikazio
proiektua jaio zenetik eutsi zaio “sekretuari”;
bakoitzak gustuko duen horretan egitea ekarpena, ahal eta nahi beste denbora eskainita.
Horri eskerrak, bide eta jauzi handiak
eman ditu Aiaraldea komunikabideak 11
urteetan zehar, nahiz eta zenbait proiektu
bidean gelditu: Aiaraldea Irratiak (euskara
hutsezko internet irratia) 2 urteko jarduna izan
zuen, eta antena bidez hedatzeko denbora eta
diru inbertsioa handiegia zenez, izoztea erabaki zen (ikus-entzunezkoetan inbertituta).
Udazkeneko Multimedia Eskolek ere utzi zuten
beretik: boluntarioak eta langileak trebatzeko
makina bat komunikazio ikastaro antolatu ziren 4-5 urtez. Nork daki, ezer ez da
betiko, eta berriro helduko diogu nozbait, akaso. Dena den, antzerako jarduerak
garatu izan dira: podkastak, komunikazio tailerrak, solasaldiak… Bizitza garai
eta fase berrietara egokitzen jakitea da, eta horretan ere eraldatzen jakin behar
du komunikabideak (eta euskarak).
Bidelagunen artean ere joan-etorriak ez dira falta izan. 13 langile, 80 bat
boluntario aktibo eta 500 bazkide dira uneotan Aiaraldea Kooperatiba Elkarteak
motore (eta makina bat lagun: norbanakoak, kolektiboak, bestelako erakundeak…). Izan ere, piezak moldatu ahala, tresna eta tresneria berriak diseinatu
dira. Tentuz, ordea: ez dugu lortu behar euskarak komunikazioan bizirautea,
jendartea euskara(z) bizitzeko alternatibak sortu edo sendotzea baino. Beste era
batera esanda: euskara ez da gure helburua, tresna baizik.
Aiaraldea Komunikabidetik harago, Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren nondik
norakoak jarraitzeko webgune edo sare sozialak baliatu daitezke (faktoria.eus
edota Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren instagram, twitter eta Facebook kontuak).
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NOLA IRITSI GARA
HONAINO?
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Ildo editorialari jarraiki, 2020an zehaztu ziren medioak sustatu beharreko
balioak, horretarako moduak eta jarraipenerako zein ebaluaziorako tresnak.
Identitate komunitarioari tiraka, herritarren parte hartze eta elkarlanean sendotutako proiektua definitu zen orduan. Nola ez, zaintzari eta aitortzari erreparatzea
eragin du horrek, kazetaritza profesionala eta komunitarioa uztartze aldera,
ikuspegi eta identitate feminista batetik. Hargatik, Aiaraldea Komunikabide
Kontseilua eratu zen iaz (2021), komunikazio egitasmoaren estrategiaren gidaritza
gune gisa. Horren adierazle dira euskalgintzaren, feminismoaren, kultur sorkuntzaren, elikadura burujabetzaren, kulturartekotasunaren eta ekonomia sozial
eraldatzailearen eduki andana ekoitzi izana.

NOLA ERAKARRI
ERDAL KOMUNITATEA
EUSKARARA?
Zerk egiten du erakargarri halako proiektu bat? Erdal komunitatea euskarara erakartzeko mekanismoak anitzak izan daitezke. Gurean, hasiera-hasieratik
irmoa izan da apustua: euskaraz saretu nahi dugu Aiaraldea. Horretarako, komunikazio tresnak sortzeaz gain irudiak eta multimediak garrantzia handia izan du
beti, irudien lengoaiaren bidez euskarazko komunikazioa erdaldunengana iristea
oso erraza baita. Esaterako, argazkietan edota bideoetan jasotzen den informazioa euskaraz emateak, balio eta aitortza soziala ematen diote euskarari, gure
lan tresna esanguratsuenari. Horri, tokikotasunaren -eta hurbiltasunaren- lupa
erantsi behar zaio, zeinetatik ekimen txikiak ere handi ikusi baitaitezke, kazeta

ERRONKA BERRIAK
2022RAKO
Urte berriak uzta aurreikuspen oparoa dakar. 2021. urtea mugarri izan zaigun
honetan, 2022ari begira gaude jada. Zentzu horretan, markatu ditugu dagoeneko
gure lehentasunak. Zeintzuk izango dira Aiaraldea Komunikabidearen helburu
estrategikoak, pandemiaren aro betean?
Batetik, kazetaritza profesionala eta herritarra (kolaboratiboa) uztartzea,
komunitatearen aktibazioa eta jarraikortasuna bermatzeko, zaintzari arreta
jarrita. Irakurleak, adituak zein arituak gonbidatu eta aktibatu nahi ditugu kazetaritza komunitariora.
Bestetik, komunitate eta kazetaritza digitalean sakontzea izango da lehentasun, eskualdeko gaurkotasunaren espazio digital eta erreferente bilakatuz (eta
bisita datuak mantenduz edo hobetuz). Hirugarrenik, askitasun ekonomikoa handitzea izango dugu xede, dirulaguntzekiko menpekotasunik ez izateko publizitate
eta bestelako eskaintzak eguneratuta.
Bestalde, kalitatezko kazetaritza areagotzeko asmoz, multimedia zein
Internet tresna berriak txertatuko dira erredakzio lerroetan. Horri, sare sozialen
estrategia eguneratzea gehitu behar zaio, gaur egun ezinbestekoak baitira bat-batekotasunari erantzuteko eta gertatzen denaren berri zabaltzeko.
Ildo beretik, 5 urte beteko ditu aurten Aiaraldea Hemen papereko hamabostekariak, eta itxura zein formatu aldaketa ekarriko du 2022. urteak proiektu horri
dagokionez. Modu horretan nahi dugu papereko edizioa produktu erakargarriagoa eta erabilgarriagoa izatea, baita funtzio hezitzailea betetzea ere (hezkuntza
komunitatean zein euskaltegietan).
Irudiak duen garrantziaren jakitun, komunikabidearen multimedia eskaintzari ere erreparatu beharko zaio, formatuz anitzagoa izateko. Horretarako,
platoa atonduko dugu Faktorian, telebista saioak eta bestelako ikus-entzunezko
piezak modu erraz eta sistematizatuago batean ekoizteko. Zuzeneko emisioak
izango dira guzti horren erakusleiho. Norentzat edo zeri buruzkoak izango diren?
Komunitatearen interesguneak identifikatzeko galdetegiak ditugu martxan,
eta 2022ko lehen hiruhilekoan pilatuko ditugu Aiaraldeko haurren, gazteen eta
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pieza bakoitzaren atzean dagoen lanari esker (nagusiki, proiektu edo ekintzen
bultzatzaileek egina, komunikabideak hizkiak eta irudiak baino ez baitizkio jartzen; nahiz eta prozesu horrek sekulako pisua izan bistaratzen den emaitzan).
Alegia, Aiaraldea Komunikabideak bozgorailu efektua du, baina fokua non jarri
erabakitzeko gaitasuna eta ahalmena ere. Eta biei jartzen zaie arreta.
Era berean, papereko zein webguneko edizioen bitartez bazterreko pertsona,
identitate eta kultura asko dira denbora guzti honetan komunikabidearen ataritik
pasatu direnak. Ezagutza eta ibilbide horien aitortza egiteaz gain, komunitatearen
parte izatearen sentsazioa azaleratu du horrek. Nolabait esateko, erdal munduak
eskaintzen ez duena ematen du Aiaraldeak euskaraz: tokiko gaurkotasuna eta
jakintza, papereko zein Interneteko tresna eta multimedia formatu desberdinetan.
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hezkuntza zein komunitate zabalaren beharrak. Horretarako online inkesta
aktibatuta dago 2021eko abenduaz geroztik, eta lantalde batek dihardu zeregin
horretan buru-belarri. Zer nolako eskaintza dago Aiaraldea Komunikabidean
haur eta gazteentzat? Gabezia horren jabe izanik, eurekin, eurentzat eta euskaraz
ekoitzitako lanak osatzea nahiko genuke ikasturte honetan.
Guzti horrez gain, ohiko argitalpenak mantenduko dira, “Mugarriak 2022”
urtekaria (200 orriko liburua), Aiaraldea Hemen hamabostekaria eta Udako
aldizkaria. Dena den, ez dugu baztertzen Tubacexen greba mugagabeari buruzko
proiektu propio bat plazaratzea, tokiko historiari lekua eta artxiboa eginez.
Azkenik, Aiaraldea Komunikabideak ekarpen komunitarioak egiteko jarduera edo ekimen sozialak garatzeari toki egin nahi diogu. Hain zuzen, iaz
komunikabidetik abiatu genituen zenbait jarduera errepikatzeko asmoa dugu,
herritarren eta eragileen aldetik harrera eta erantzun positiboa izan baitzuten.
Horien artean daude “Indarkeria matxistaren aurka Aiaraldea dantzan” lehiaketa,
edota bestelako zenbait ekimen: argazki lehiaketak, solasaldiak, ikerketak plazaratzea eta beste.
Horrenbestez, urtea itxi berritan, Faktoriaren magalean, iturri emankorra
eta bizia dugu martxan 2022an ere. Ideien, beharren eta aukeren lapikoa bor-bor
dago. Gure iturritik freskatu edo busti nahi?

Prentsa ataleko Argia Saria irabazi berri du Aiaraldea hedabideak. Argazkia: Argia

5.

BERRIA IKASGELA,
HEZKUNTZARI
EGUNERO ZABALTZEN
DIOGUN LEIHO BERRI
BAT
Mikel P. Ansa / Ainhoa Oiartzabal Azketa
BERRIA IKASGELA

Hezkuntza gai eta sektore inportantea da BERRIArentzat.
Ezinbestekoa baita euskararen transmisiorako eta gizarte kohesiorako.
Horregatik, handitu egin nahiko genuke hezkuntzaren alorrean egiten
dugun ekarpena. Horretarako sortu dugu BERRIA IKASGELA.
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BERRIA IKASGELAn, BERRIAn argitaratzen ditugun eduki batzuk eskolan
erabiltzeko moduan prestatu eta eskaintzen ditugu. Alde batetik, ikusten dugulako
euskarazko baliabideak falta direla, edo dauden baliabideak oso sakabanatuta
daudela, ez direla eguneratzen edo, bestela, ez direla irakasleengana iristen. Beste
alde batetik, Euskal Herria erreferentzia izango duten materialak eskaini nahi
ditugu, bertakoak, bertako ikasleentzat. Mundua eta aktualitatea jarraitzen duen
euskarazko egunkari nazional baten talaiatik.
Eduki hauek eskolan erabiltzeko moduko material osagarriak dira, askotan
aktualitatearekin zerikusia dutenak, edo testuliburuetan agertzen ez diren gaiak
landuko dituztenak, beti curriculumaren barruan kokatzeko moduan, baina hura
beste gaitegi batzuetara zabalduz aldi berean.
Proiektu honekin, bizitza luza diezaiekegu sortzen ditugun eduki landuei,
zeren eta uste dugu badirela eduki interesgarri batzuk beste zabalpen bat eta
probetxu bat merezi dutenak. Eta bide batez, gaur egungo ikasleei ezagutzera
eman nahi diegu gure eguneroko lana, beraien eguneroko zereginetan erabiltzeko
moduko materiala eskainiz.
Era berean, hezkuntza komunitatearen eta BERRIAren arteko harremana
handitu nahi du proiektu honek: bai irakasle, ikasle eta gurasoekin, bai ikastetxeekin. Beraz, ekarpenak jasotzera erabat zabalik dago BERRIA IKASGELA. Eta
batik bat, irakasleenak espero ditugu. Izan ere, irakasleengana iritsi nahi dugu
aurrena; uste baitugu haien bidez iritsiko direla edukiok ikasleengana.

IKASLEAK ETA
AKTUALITATEA
HARREMANETAN,
IRAKASLEEN
GIDARITZAPEAN
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Batez ere 12 urtez gorako ikasleak ditugu buruan, haiei zuzentzen dizkiegu
BERRIA IKASGELAren edukiak, baina ez dugu baztertzen, beharbada, lehen
hezkuntzako azken mailatako, batxilergoko edo unibertsitateko ikasgela batzuetarako ere erabilgarriak izatea; ikasgela bakoitzeko irakasle bakoitzak erabaki
beharko du hori.
Artikuluak ez ditugu sailkatuko adinen edo ikasmailen arabera, uste baitugu
eskolatik eskolara eta gelatik gelara aldatzen dela egoera, eta artikulu berak maila
diferenteetako ikasleentzat erabilgarriak izan daitezkeela. Honetan ere irakasleek erabakiko dute zer zaien baliagarri.
Artikuluen zailtasunaren araberako sailkapenik ez dugu egin, baina artikuluen estiloa eta zailtasun maila hartu dugu aintzat haiek hautatzerakoan. Hau
da, saiatzen gara artikulu errazak, zailagoak, oso teknikoak, jostagarriak, luzeak,
motzak... hots, era diferentetako artikulu eta edukiak jartzen BERRIA IKASGELAn.
Finean, aniztasuna eskaintzen. Uste baitugu zenbait eduki lantzeko eskaintza oso
interesgarriak direla dela ekonomia dela zientzia orrietan argitaratzen ditugun
BERRIAren artikulu edo infografia landuak, baina aldi berean, beste zenbait
ikasgai edo esparrutan lantzeko moduko artikulu motzagoak, arinagoak (baina ez
horregatik hutsalagoak) edota bideo jostagarriak ere erakutsi nahi ditugu BERRIA
IKASGELAn. Beraz, eskaintza integrala izatea nahi dugu, eta horretarako, geroz
eta eduki gehiago jarri webgunean, hobe. Horregatik, 2022aren urte hasieran zeuden 180 artikuluren zakua handitzea da orain esku artean daukagun zeregina.
BERRIAn argitaratutako edukiak daude BERRIA IKASGELAn, baina gehienetan laburtu egin ditugu, artikuluetan ageri diren kontzeptu batzuei azalpenak
erantsi dizkiegu, eta beste batzuetan edukiak osatu ditugu beste artikulu edo
euskarri batzuk erabilita. Informazioa zein artikuluetatik jaso dugun zehazteko,
jatorrizko bertsioak irakurtzeko lotura zuzenak ageri dira artikuluen bukaeran.
Ez dugu fitxa didaktikorik prestatu, ez dugulako materialgintzaren esparruan
sartu nahi, eta gure artikuluek ez dituztelako curriculumerako beharrezkoak
diren edukiak edo testuliburuak ordezkatu nahi. Artikulu bera, gainera, gauza
baterako baino gehiagorako erabil daiteke. Irakasleen esku geratuko da, beraz,
testu horiek nola erabili erabakitzea.
Guk uste dugu testu hauek egokiak izan daitezkeela hainbat gaitasun eta
ezagutza lantzeko: testuen ulermena lantzeko, egungo hainbat gairi buruzko eztabaidak sustatzeko, ikasgaiak aktualitatearekin erlazionatzen dituzten munduko
zein gertuko albisteen bidez eduki teoriko horien adibide praktikoak jasotzeko...
Ikasleek egin behar dituzten proiektuetarako ere erabilgarriak suerta litezke artikulu batzuk, informazio iturri gisa.

EGUNERO BERRITZEN
DEN WEBGUNE IREKI BAT
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BERRIAn argitaratzen ditugun edukiak hartu, ikasleek eskolan erabiltzeko
moduan egokitu eta berria.eus/ikasgela atarian jartzen ditugu. Egunero, ikasgelak
zabalik dauden egunetan, igotzen dugu eduki berri bat. Modu ireki eta publikoan
dago erabilgarri webgunea.
Azalean, bilatzaile bat du guneak, eta artikuluak bilatzeko aukera ematen du.
Motaren arabera bilatu ahal izango dira, eta aukera ematen du albiste guztiak,
bideo guztiak, iritzi artikulu guztiak, elkarrizketa guztiak, infografia guztiak eta
podcast guztiak zerrendatzeko.
Ikasgaiaren arabera ere bilatu ahal dira artikuluak: Balio Etikoak; BiologiaGeologia; Ekonomia-Ekintzailetza; Filosofia;
Fisika-Kimika; Geografia-Historia; Gorputz
Hezkuntza; Euskara; IKTak; Kultura Klasikoa;
Kultura Zientifikoa; Literatura; Matematika;
Musika, Dantza eta Antzerkia; Plastika eta
Ikus-entzunezkoak; eta Teknologia.
Baina badira ikasgai batean baino
gehiagotan landu daitezkeen artikuluak.
Horretarako sortu ditugu bilaketa zehatz
batzuk, artikulu batzuetara errazago iristeko. Adibidez: bertsolaritza; emakumeak eta
generoa; euskara; gazteak; giza eskubideak;
hezkuntza; ingurumena; klima larrialdia;
koronabirusa; memoria historikoa; migrazioa;
osasuna; eta sare sozialak.
Halaber, beste etiketa zehatzago batzuk
ere badituzte zenbait edukik, geografikoki
kokatzeko edota gertakari jakin batekin
lotzeko, besteak beste.
Etiketa horien guztien bidez bilatu ahal
dira artikuluak, baina, horrez gain, hitz
jakin bat edozein idatzi eta artikuluetan hori
bilatzeko aukera ere badago. Hitz jakin bat
bilatzailean sartu eta bilaketa egitean, eremu
berri batean sartu eta bertan iragazkiak erabili ahal izango dira, bilaketa fintzeko eta hitz
hori iragazki jakin batzuekin batera bilatzeko.
Webgunean azkenak sartu ditugun
edukiak ageri dira azalean lehen tokian, kronologikoki ordenatuta. Azkena sartu dugun
edukiak ez du zertan izan azken egunetan
BERRIAn argitaraturikoa. Izan daiteke duela
aste edo hilabete batzuetakoa. Baina baliteke
aktualitatearekin zerikusia duelako igo izana,

HEZKUNTZA
KOMUNITATEAREKIN
HARREMANETAN ‘BERRIA
IKASGELA’ GARATZEN
Webgunea martxan jarri aurretik hasi ginen hezkuntzaren sektorearekin
harremanetan. BERRIA IKASGELA ideia bat besterik ez zenean, 2021aren hasieran, hainbat irakaslerekin izan genituen bilerak. Zer nolako eskaintza egin, nola
sailkatu edukiak, kontutan zer hartu... hainbat aholku eman zizkiguten ikastetxe
publiko zein ikastoletako Euskal Herri osoko dozena bat irakaslek.
Ekarpen horiek aintzat hartuta ari gara osatzen BERRIA IKASGELA, eta, aurkezpenetan jaso ditugun iradokizunak ere apuntatu ditugu, baliagarriak izango
baitira BERRIA IKASGELAk eduki dezakeen garapenerako.
Hainbat aurkezpen egin ditugu 2021eko udazkenean, webgunea martxan jarri aurretik eta ondoren. Borobilduz, 300 lagunekin elkartu gara:
Eusko Jaurlaritzarekin, Irungo eta Barakaldoko Berritzeguneekin; Ikastolen
Elkartearekin; Ikas-Elkar argitaletxearekin; Nafarroako EIBZarekin; bi webinar
bidez BERRIAlagun diren zein ez diren 90 irakaslerekin; Bilbo, Eibar, Donostia eta
Gasteizko Iraletako hainbat irakaslerekin; Seaskako ordezkariekin; Heize, EHIGE,
Wikipedia, HikHasi, EIBZ, ELA, LAB, Steilas eta hezkuntzako beste hainbat era-
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edota besterik gabe, lantzen duen gaia interesgarria dela uste dugulako ikastetxeetan eta gaztetxoen artean lantzeko. Baita ere efemerideek aitzakia ematen
dutelako eduki hori erakusteko.
Artikulu batzuk nabarmendu ere egingo ditugu guk tarteka, interesekoak
izan daitezkeelakoan. Eta irakasle eta ikasleek gehien erabiltzen dituzten artikuluak ere ageri dira bereizita. Horrez gain, infografiak dituzten edota bideoak
dituzten artikuluetara ere zuzenean sartzeko aukera dago.
Bestalde, BERRIAren webgune berezi batzuetarako sarbidea ere jarri dugu
azalaren azpiko aldean, ikasleentzat erabilgarriak izan daitezkeelakoan: Badok.
eus euskal musikaren atarirako sarbidea; Euskal Herrian gertatzen diren hilketa
matxisten mapa eguneraturako sarbidea; Oroiteria 1936ko gerraren eta haren
ondorioen kontakizuna egiten duen webgunerako sarbidea; eta Estilo Liburuko
esteka, zeinetan euskaraz idazteko irizpide orokor batzuk aurkitu ditzaketen
ikasleek.
Webgunearekin batera, buletin bat ere sortu dugu, astean behin webgunean
argitaraturiko eduki berriak zeintzuk diren jakinarazteko. Hartara, buletinean
harpidetutako irakasleek jakin ahalko dute zer eduki berri dagoen Ikasgelan.
Asteartero bidaltzen diegu buletina irakasle harpidetuei. Oraingoz, 800 irakasleri.
Webguneko edukiak ikasgelan nola erabil daitezkeen azaltzeko edo beste irakasle batzuei aholkuak emateko berriz, irakasleen foro bat ere jarri du martxan
Ikasgelak.
Helbide elektroniko bat ere badu: ikasgela@berria.eus.
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gilerekin; Durangoko Azokan;... Orain arteko bileretan
oso harrera ona egin diote BERRIA IKASGELAri, eta
uste dugu horrek eman diola nahikoa berme proiektuari
aurrera egiteko eta garatzeko.
Izan ere, BERRIA IKASGELA hasi besterik ez da
egin. BERRIAren hemeroteka egokitu bat izatea baino
gehiago izateko bokazioa eta batik bat, potentzialitatea
baitauka. Besteak beste, artikulu originalak sortzea,
lehen mailako hezkuntzako ikasleei zuzendutako
eskaintza edota ikastetxeetan landu daitezkeen kazetaritzari buruzko proiektuak dira mahai gainean ditugun
zenbait proposamen.
Orain, webgunea martxan dagoelarik, irakasleek
euren ikasgeletan izan dituzten esperientzi errealak
jasotzea dagokigu, jakiteko zerk funtzionatzen duen,
zerk balio dien, zertan ez dugun asmatu eta batez ere,
zer nahiko luketen jaso BERRIA IKASGELAren bidez.
Gaur-gaurkoz, kazetari bakarra dago lanaldi
erdiz BERRIA IKASGELA elikatzen eta, proiektuaren
lehen pauso hauen bitartez BERRIA IKASGELAk eman
dezakeenarekin esperimentatzen. Datozen hilabeteetan BERRIA IKASGELA erabilgarria dela berretsiz
gero, espero dugu proiektua zabaltzeko eta hobetzeko
bultzada jasotzea bai hezkuntzaren sektoretik bai
administrazioen aldetik. Bien bitartean, egunero jarraituko dugu lanean. Egunero berrituko dugu BERRIA
IKASGELA. Egunero ikasten delako.

6.

ARROSA SAREA,
20 URTE UHINAK
UZTARTZEN
Iraitz Gesalaga Fernandez
ARROSA SAREKO KOORDINATZAILEA

Arrosa sarea Euskal Herriko euskal irratien sarea da, gaur egun
25 irratik osatzen dutena eta 20 urteko ibilbidea duena. Sarean
mota ezberdinetako irratiak daude: gehienak irrati libreak baina
baita udal irratiak, interneteko irratiak eta irrati komunitarioak
ere. Euskal Herriko 7 herrialdeetako irratiek osatzen duten sareak
komunean duen elementu nagusiena hizkuntza da, euskara.
Euskarazko edukiak elkarbanatzen ditugu sareko irratien artean eta
truke honen bitartez osatzen dira sareko irratien emisio parrilak.
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Bi orduko ekoizpen propioko magazin bat ere egiten dugu
astelehenetik ostiralera, Zebrabidea izena duena, zeinetan irratiek parte hartzeaz gain berriak, elkarrizketak, kolaborazioak eta abar egiten
diren. Mugikorretarako aplikazio bat ere garatua dugu, ArrosApp, bertatik klik
batean sareko irratien seinaleak entzun ahal izateko. Azken urtean hainbat podcast ere batu dira sarera, bai irratiek euren programazio-parrilan eskeintzeko eta
baita zabalpen edo proiekzio handiago bat izan dezaten ere. 2021ean, hasieran
aipatu bezala, 20 urte bete zituen Arrosak eta ibilbide hau islatzen duen dokumental bat egin dugu (laster ikusgai), zeinetan sarearen sortzaileak, koordinatzaileak
eta Zebrabideari ahotsa eman zioten eta diotenak agertzen diren haien bizipenak
kontatzen.

HISTORIA PIXKA BAT
Arrosa sarea duela 20 urte aurkeztu zen, 2001. urtean Euskal Herria Zuzenean
(EHZ) festibalaren baitan antolatutako irratien arteko topaketa batean. EHZ jaialdi
hura Nafarroa Behereko Arrosa herrian egin zen eta hortik dator elkartearen izena
ere. Sorreratzat maiatzaren 31 hartzen den arren, denboran atzerago egin behar
dugu Arrosaren sustraiak topatzeko. Irulegiko irratiak Akitania eskualdeko beste
irrati komunitario batzuekin batera topaketa moduko batzuk antolatzen zituen,
haien arteko baterajotzeak, eztabaidak eta harremanak sustatzeko. Topaketa
hauetara Hegoaldeko hainbat irrati ere joaten hasi ziren eta segituan konturatu
ziren zein garrantzitsua zen irrati txikiak elkartzea.
2001eko udaberrian Herria Mugi! ekimenak Joxemi Zumalabe Fundazioko
kideen laguntzarekin Herri Mugimenduen III. topaketak burutu zituzten Arabako
Barria herrian, esparru ezberdinetako eragile zein kolektiboak batuz. Topaketa
hauetan komunikabideen espazio bat ere bazen eta honen baitan irratiena. Euskal
Herriko hainbat irrati libre batu ziren topaketa hauetan eta bertan agerian geratu

LEHEN INFLEXIO PUNTUA:
ARAZO EKONOMIKOAK
Haize frexkoa ekarri zuen euskal irratigintzara Arrosa sareak, ez soilik eduki
berriak eta irratien arteko emisio bateratuak egiten hasi zirelako, baizik eta irrati
berriak jaiotzeko apostua ere egina zelako eta pixkanaka-pixkanaka erreferentzia berri bat sortzen ari zelako irrati bat martxan jarri nahi zuen jendearentzat.
Jakintza teknologikoen trukaketak ere asko lagundu zien irrati askori, esaterako,
ordurarte Internet bidezko emisioa ez zegoen batere hedatua Euskal Herriko
irratietan, eta ezagutza teknikoa elkarbanatzeak ahalbideratu zien irratiei streaming bidez ere euren FMko seinaleak hedatzeko behar zen jakintza bereganatzen.
Beste adibide aipagarri bat irratsaioen trukerako espazioa erabilgarri jartzea
izan zen, Arrosa sarearen webgunea hain zuzen ere. Bertan, podcast hitza gurean
erabiltzen hasi aurretik, dagoeneko eskeintzen ziren sareko irratien irratsaioak,
nahieran entzuteko.

65

Arrosa sarea, 20 urte uhinak uztartzen
Euskal hedabideen urtekaria 2021

zen gabezia handienetako batzuk irratien arteko
koordinazio eta elkarlan falta zirela. Bada, gabezi hauei
aurre egin asmoz, Joxemi Zumalabeko kideak topaketa horien ondoren buru-belarri jarri ziren Euskal Herriko irratien arteko sare bat osatzeko orubea prestatzen.
Modu honetan, 2001eko ekainaren hasieran lehen batzarra izenda daitekeena
burutu zen Hernanin eta ekainaren amaieran aurretik aipaturiko EHZ festibalean aurkeztu zen Arrosa Sarea.
Hauek izan ziren sorrera hartan aurkeztu ziren Arrosa Sarearen oinarriak:
• Euskal Herri osoko irrati ezberdinen topalekua.
• Irrati bakoitzaren izaerari errespetua.
• Irratien arteko elkarlana sustatu.
• Baliabide/ezagutza teknologikoak partekatu.
• Erreferentzia eremua Euskal Herria.
• Euskara ardatz eta oinarri.
Irratien topaleku izateaz gain, Arrosa sareak ekoizpen zentro bat martxan
jartzeko apostua ere egin zuen, bertan egunero ekoitziko zen magazin bat hasiz:
“Ostarteko balkoia”. Sareko irratien arteko irratsaioen trukea hasi zen, baita
bidezko emisio bateratua ere; modu honetan gauzatzen hasi zen Euskal Herri
osoko euskarazko irratien arteko sarea.
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Arestian aipaturiko ekoizpen zentroa Andoaingo Martin Ugalde kultur parkean irekitzea erabaki zen, bertan kokatu zen erredakzio moduko bat eta baita
“Ostarteko balkoia” magazina egiteko estudiotxoa ere. Proiektuen hastapenetan
izan ohi den ilusio eta grinarekin ekin zion Arrosa sareak bere ibilbideari, proiektua bera gauza zedin beharrezko zen finantza bideak zehaztuz eta hauetatik etor
zitezkeen diru sarrerek duinki lan egiteko baldintzak sortuko zituela ondorioztatuta. Modu honetan kontratatu ziren bi pertsona magazina gidatzeko eta beste
pertsona bat koordinazio lanetan aritzeko. 3 pertsona, 3 soldata, eta ekoizpen zentroaren alokairua, diru dexente alegia. Diru laguntzak murrizten hasi zirenean
eta beste finantza bide iraunkor bezain garrantzitsurik ezean, eginiko apostuaren
bideragarritasun ekonomikoa zalantzan geratu zen. Diru laguntzekiko menpekotasun estuak egoera oso larrira eraman zuen jaio eta ibiltzen hasi berria den
Arrosa sarea. Epe labur batean egoera iraultzeko saiakerak egin ziren eta kuota
sistema martxan jartzea erabaki zen, irrati bakoitza ahal zuen neurriko ekarpen
ekonomikoa egiten hasi zelarik.
Hilabeteek aurrera egiten zuten eta ez zen inolako bideragarritasunik ikusten egoera ekonomiko larriari buelta emateko. Une zailak bizi ziren Arrosan,
proiektua bera kolokan egon zitekeen. Asanblada tentsoak, erabaki gogorrak
hartu beharra… eta azkenean iritsi zen zirt edo zart egiteko unea. Ezinezkoa zen
ordurartekoa mantentzea eta proiektuaren bihotza salbatzeko apostua egin zuten
orduko kideek: ekoizpen zentroa itxi edo lekuz aldatu behar zen, gastuen kopuru
handiena murrizteko. Gerora, magazinari berari ere amaiera eman behar izan zioten, irratsaioen trukaketa eta irratien arteko koordinazioa mantentzearen truke.

ARROSAKO TOPAKETAK
Ekoizpen zentroa Hernanira lekualdatzearekin batera “Ostarteko balkoia”
magazinak agur esan zuen. Lortu zen, nolabait, proiektua salbatzea eta egoera
berrira moldatzea. Baina ez zen hortan geratzen, Arrosa sareak aurrera egin zuen
eta erronka berri bati heldu zion: sareko irratien arteko topaketak antolatzea.
Topaketa hauek urtean behin izango ziren eta sareko irrati batek hartuko zuen
anfitrioi papera. Helburu hirukoitza zuten topaketek: alde batetik sareko irratiko
jendearen artean harremanak estutzea, elkar ezagutzea eta elkarrekin egotea.
Bigarrenik, eztabaidak, hausnarketak eta formakuntza sustatzea. Eta azkenik,
Arrosaren beraren ikusgarritasuna handitzea. Hortik etorri zen topaketen leloa
bera ere: “Euskal Herrian bada zer entzun!”, euskaraz genuen irratsaio elkartrukea
izugarrizkoa baitzen baina agian jendartearen zati handi batek oraindik ez zuen
honen berri, ez zituen ezagutzen sareko irratietan ekoizten ziren
irratsaioak eta horri konponbidea jartzeko erreferentzia irabazi
beharra zegoen.
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Topaketak irekiak eta publikoak izaten dira, edonork parte hartzeko modukoak eta ikasi, jakintzak trukatu eta harremantzeaz gain, ongi pasatzeko tartea ere
izaten da topaketetan, irratien arteko “pikea”, kuña lehiaketa edota irrati nobelak
osatzen. Nolabaiteko “txute” moduko bat izaten dira, motibazioz betetzeko aukera
ematen dutenak.
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BIGARREN INFLEXIO PUNTUA:
ZEBRABIDEA
Arrosa sarea egonkortzen eta erreferentzia
irabazten joan zen Euskal Herrian. Garaia iritsi
zen hasierako helburuak errepasatu eta erronka
berriei ekiteko. Ekoizpen propioko magazin
nazional bat egitearen aldeko apostua berrartzea
erabaki zen baina oraingo honetan, zerotik hasi
beharrean, Gasteizko Hala Bedi irratian jende
askoren artean arratsaldero egiten zen “Kantoia”
magazina oinarritzat hartuta, pertsona bat saioa
egiten jartzea adostu zen. Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 18:00etara, Euskal Herri osoan entzungo zen irratsaio bat egiteko
beharrezkoa zen azpiegitura tekniko eta ekonomikoa lortu eta horrela jaio zen
Zebrabidea. Magazin honek, gidari bat izateaz gain, kolaboratzaile sorta bat zuen
eta aldi berean baita sareko irratien tarteak ere, irrati bakoitzak bere espazioa
izan zezan. Ikuspegi nazionala eta euskalki ezberdinak zein tokiko erralitateak
entzuteko aukera eskaintzen du Zebrabideak. Izugarrizko lana eta esfortzua izan
zen magazin hau egitea baina bere fruituak eman zituen, eta gaur egun ere ematen jarraitzen ditu. Horren lekuko da, esaterako, 2015. urtean irratiko Argia saria
Zebrabidearentzat izatea edota pasa den Korrikaren edizioko jarraipena bertatik
bertara egin ahal izatea.

GARAI BERRIETARA
MOLDATZEA
Teknologien garapenak irratia entzuteko modua aldatu du. Gaur egun edukiak nahieran eta norberak ahal edo nahi duen lekuan eskuratzeko baliabideak
ditugu eta honek zuzenki eragiten dio irratiari. Izan ere, beti izan da zuzenekoa edota azkartasuna, bapatekotasuna, irratiaren ezaugarri nagusietako bat,
komunikabide bezala informazioa zabaltzen lehen medioa izan delako irratia
historian zehar. Irudiak irratia hil behar zuela esaten zuten askok, gero Internetek
lurperatuko zuela, baina ez da halakorik gertatu. Alderantziz kasik, irratia egi-

SAREA HANDITZEN
ETA EDUKI BERRIAK
GEHITZEN
Hasieran aipatu dugun bezala, Arrosa sarea Euskal Herriko 25 irratik osatzen dute, gurera batzen azkena 2020an Iurretan jaio zen Laixiar irrati librea izan
delarik. Hain zuzen ere, beti izan da Arrosaren helburuetako bat tokian toki irrati
proiektuak eratzen laguntzea eta daudenak sarera batzea. Esperientzia, jakintza,
baliabideak, edukiak edota bestelako laguntza ere eskeintzen baitu Arrosak irrati
bat martxan jarri nahi duen ororentzat. Euskal Herrian irrati bat martxan jarri
nahi duena ez da zerotik abiatuko, hemen gauzka ahal dugun neurrian laguntzeko.
Zentzu honetan ere ulertu behar dira sareko irrati batzuek FMko lizentziak
lortzeko egin zuten saiakera bateratua. Interes ekonomiko eta politikoei erabat
loturiko mundua da komunikabideena ere eta emititzeko baimenak lortzea ez da
batere erraza medio txiki eta euskaldunentzat. Horregatik, batera indar eginda
bultzada handiagoa lortzen denez, elkarrekin aurkeztu ziren 2012an FMko lizen-
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ten dugunok garai berrietara egokitzen
jakin dugu, teknologiek eskeintzen dituzten
abantailak probesten asmatu dugu eta gure
mesedetan nola erabili ikasi dugu. Duela 15 bat
urte, audioa ia inork erabiltzen ez zuen garaian
edo ia entzulerik ez zegoen garaian, Arrosako
irratiak dagoeneko hasiak ziren Internet bidez
beraien FMko emisioa eskeintzen. Orain, podcast
hitza edonon entzuten den garaiotan, etxerako
lanak eginda harrapatu gaitu Arrosako irratiak. Izan
ere, podcast hitza gurean erabiltzen hasi aurretik
sareko irratien edukiak gure webgunean eskeintzen
genituen guztientzako eskuragarri. Eta berdin gertatzen da ia guztiok soinean daramagun telefono
mugikorrarekin ere, hau izan baita, azken finean,
eraldaketa guzti honen oinarria, uneoro konektatuta
egotea ahalbideratzen duen gailua. Bada, mugikorretarako aplikazio bat ere
garatua dugu ArrosApp izena duena, doan deskargatu daitekeena eta klik batean
sareko irratien seinalea entzuteko aukera ematen duena. Azkenik, Arrosako
irratiek elkartrukatzen duten eduki guztia ikaragarria denez, modu ahalik eta
ordenatu eta txukunenean eskeintzeko berdiseinatu dugu gure webgunea. Alde
batetik saio guztiak atalka sailkatuz bilaketa errazago egiteko eta bestetik saio
bakoitzera harpidetzeko aukera guztiak era erraz batean eskeiniz. Etengabeko
berrikuntza eta eraldaketa prozesuan gabiltza, azken finean gure edukiak ahalik
eta gehien zabaltzea ere badelako gure helburuetako bat.
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tziak lortzera hala erabaki zuten sareko irrati batzuk. Antzera gertatzen da sareko
irrati batek arazo edo matxura tekniko bat izaten duenean, segituan agertzen da
norbait laguntzeko prest. Neurri batean, sareko irratiok elkar zaintzen dugu.
Benetan aipagarria iruditzen zaigu 2020. urtean, Euskal Herrian, oraindik
irrati libreak sortzen direla goraipatzea. Bizirik dagoen herri baten isla da hori,
zerbait kontatzeko duen jendea badagoela, herria mugimenduan dela, martxan,
antolatua. Baina ez da soilik irrati libre bat sortzea, autogestioan eta “zuk zeuk
egin” filosofian oinarritzen jarraitzea da altxor preziatua. Mass-mediek ixilarazi
edo gutxiesten dituzten borroka edo ahotsak zabaltzeko tresna propioak sortzea
ezinbestekoa da. Aurrerantzean ere hala izango da, seguru asko. Nahiz eta eskura
izan komunikatzeko inoiz baino tresna gehiago, kontuan izan behar dugu tresna
hauetako askoren atzean eta hauen bitartez, planeta suntsitzeaz gain, gure pribatutasuna galtzen ari garela. Eta horregatik behar ditugu komunikabide propio eta
askeak.
Garai berrietara moldatzeko beharraren ondorioz, orain Arrosa ez da soilik
irratien sarea, euskarazko hainbat podcast ere batu baitira gurera. Izugarria izan
da azken urteetan gurean jaio diren podcast kopurua, seguru asko baliabide tekniko gutxi behar direlako podcast bat egiteko, baina batez ere, lehen aipatu bezala,
bizirik dagoen herria delako gurea, zer kontatua dugunaren isla. Beharbada 20
urtetako ibilbidearen ondoren irabazitako erreferentziaren ondorioz, podcast
askok guregana jo dute, eta baita guk ere haiengana. Elkar konektatze bat ari
da gertatzen mundu digital eta analogikoaren artean: Interneteko podcastak
FMko frekuentzietan entzuten dira. Berez horren urrun ez dauden bi errealitate
izanik, kondenatuak daude elkar ulertzera eta estereotipoak apurtzen jarraitu
behar dugu. FMa ez da zaharrentzat eta sarea gazteentzat. Guztia da guztientzat eta Arrosa sarean ez dugu horrelako bereizketarik egiten. Hartara,
Interneten eta Interneterako sortua izan den eduki bat, sareko irrati
bati esker sukaldeko irratitxoan entzungo du afaria prestatzen ari
den batek, eta alderantziz, zuzenean burutu den irratsaio bat
nahieran izango du eskura gure webguneari esker, lanera doan
bitartean entzuteko.
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Amaitzeko, eta gure webgunean elkartrukatzen ditugun
edukien kopuruak goruntz nola egiten duen ikusteko,
hona hemen datu batzuk: 2019. urtean argitaratu
genituen podcastak 1600 izan ziren; 2020. urtean
(pandemia betean!) 2160 eta pasa berri den
2021ean ere antzera, 2046. Honek, batez
beste, egunero 6 podcast argitaratzea esan
nahi du. Egunero 6 podcast, eta euskaraz.
Hizkuntza gutxitu eta herri zatitu zein
zapaldu baterako ez da batere kopuru
makala! Beraz, badakizue, entzun
sareko irratiak edota sar zaitezte gure
webgunean eta harpidetu gogokoen
dituzuen podcastetara. Euskal Herrian
badelako zer entzun, kalitatezkoa eta
euskaraz!

7.

EITB PODKAST
zure neurrira
Ainhoa Etxebeste Arruabarrena
EITB PODKAST ATARIKO KOORDINATZAILEA

2021eko apirilaren 29an ikusi zuen argia EITB Podkast atariak,
EITBko podcastak biltzeko guneak, www.eitb.eus/eitbpodkast
Interneteko helbidean. Podcastgintzak gure gizartean hartu duen
lekuaz jakitun, atari berria sortzea erabaki zuen Euskal Irrati
Telebistako zuzendaritzak, helburu hirukoitzarekin: “ad hoc” edo
espresuki atariarentzat egindako edukiak sortu; EITBko irratietako
eduki zenbait podcast erara eskaintzeko prestatu; eta irrati
publikoaren berrogei urteko ibilbidean gure fonotekan gorde ditugun
audio eta altxorrak gure fonotekatik modu errazean gizartearen
eskura jarri, nahieran eta edukietara harpidetzeko aukerarekin.
2020ko urtarrilean hasi genituen ataria prestatzeko koordinazio
lanak.
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Irratigintzaren testuinguruari begiratzea izan zen aurreneko pausoa, irrati
tradizionalak urtez urte entzuleak galtzen zituela gauza jakina zelako. Gazteek
bereziki, informazioa irrati bidez jasotzeko ohitura galdu dute Interneten alde
egiteko. 2019. urtea jotzen da, hain zuzen ere, Interneten garaipenaren urte gisa,
sarean igarotako denbora telebista aurrean igarotakoari nagusitu zitzaiolako.
Gazteek aukeratu egin nahi dute kontsumitu nahi dutena, telebistan bezala irratian, edo hobe esanda youtuben, ikus-entzunezkoak plataforma horretan bilatu
ohi baitituzte. Eta ez da gazteen aukera bakarrik, helduek ere aldatu egin dituzte
kontsumo ohiturak. Egun, sakelako telefonoaren bidez egiten da informazioaren kontsumo handiena eta, zer esanik ez, aisialdiko kontsumoa. Aro digitalean
murgilduta gaude eta sakelakoa da tresna erabilgarriena irratia online entzuteko
nahiz edukiak nahieran kontsumitzeko eta egoera horri ezin zaio iskin egin. Irrati
tradizionala eta nahierakoa aldi berean eskaini behar dira, eskura eta kalitatez.
Podcastaren formatuak eman zezakeen horretarako bidea, EITBko irratietan
bazeuden saiakera bakan batzuk, bereziki eduki tematikoen inguruan, baina
ikusgarritasuna eman behar zitzaien eduki horiei atari bakar batean.
AEBetan hamarkada bat zen edukiak podcast formatuan lantzen zituztela,
baita Latinoamerikan ere, eta podcast edukiak modu antolatuan erakusten zituzten atari eta agregatzaile edo eransgailuen bitartez. Europan baziren adibide
zenbait, BBC Sounds zerbitzua edota Frantziako irrati publikoaren eskaintza,
EITB Podkasten gogoeta aldian eraldatzen ari zirenak. Espainiar estatuari dagokionez, RTVEko web gunea zen edukiak eskaintzeko aukera zuena, baina modu
nahasian eta erakargarritasun eskasarekin. Aldiz PRISA taldeak sortutako
“Podium Podcast” atari pribatua zen edukiak sortu eta goranzko joeran ari zena.
Bistakoa zen podcast atarien eskaria egiten zuela gizarteak eta komunikabideak
beren edukiak eskaintzeko modu egokiena bilatzen ari zirela. Hartara, eta EITB
Podkast ataria sortu nahi bazen, bi mailatan lan egin behar zen: edukiak sortzen
eta arlo teknikoan; atariari ikusgarritasun eta erabilgarritasunik handiena eman
ahal izateko.

COVID-19
Ezinbestean aipatu behar da Covid-19a, beste esparru guztietan bezala,
gogoeta aldia oztopatu zuelako pandemia globalak. Alde batetik, etxeko itxialdiak
lan egiteko modua zaildu zuen eta arlo teknikoan behar ziren bitartekoak motz
utzi zituen komunikabideen egunerokoari aurre egiteko. Edukiaren antolaketari
dagokionez, ordea, barne-gogoeta luzatzea ez zen kalterako izan eta entzuteko
edukien kontsumoak ere gora egin zuen konfinamenduaren ondorioz.

EDUKIAK AUKERATZEA
Sei dira EITBko irrati kateak: Euskadi Irratia, Radio Euskadi eta Radio
Vitoria, generalistak; eta Gaztea, EITB irratia eta Euskal-Kantak Basque Music
tematikoak; eta denek dituzte beren eduki propioak. Horietatik podcast formatura eramatekoak zeintzuk izan zitezkeen aukeratu eta haiek antolatu eta
zerrendatzea izan zer hurrengo zeregina. Zirriborro asko eta gero, edukiak
bost multzotan bereiztea erabaki zen: jakintza, bizitza, musika, kirola eta
aisia-fikzioa.
• Jakintzak behar zuen izan aurreneko aukera EITBren zerbitzu
publikoaren izaerari helduz. Bertan jakintzaren esparru guztietako
edukiak kokatuz: kultura, historia, ondarea edota IKT-ak. Berau da
eduki kopuru handieneko multzoa.
• Bizitza atalean, gizarteari dagozkion gaiak kokatzen dira.
Elkarrizketak, ongizateri buruzko gaiak, baratzari lotutakoak, kronika beltza eta baita turismoa eta abenturazko jakingarriak ere.
Barruan Gaude, Oier Aranzabal kazetariak euskaraz sortutako aurreneko podcasta erakarri genuen bertara, baita gaztelaniazko bere
“ahizpa bikia” Estamos Dentro sortu ere, Juan G. Andresek gidatua.
• Musikaren azpi multzoa da hirugarrena. Eduki asko eta ezberdinak
jasotzen dira bertan. Lore hostoak, azpimarratzekoa, euskal musikari
erreferenteen biografiako musika eragina jasotzen duena eta Ekain Perez
kazetari eta musika adituak bere gonbidatuekin dituen solasaldiak biltzen dutena. Ertzetatik podcastean berriz, Ertzetako musikak jaso nahi
izaten ditu Mikel Izarrak, normalean erdigunean egoten ez direnak.
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•

•

Yoko ona podcastean Olatz Salvador eta Nekane Billalabeitia
musikariekin aztertzen ditu zenbait gai Ainhoa Vitoriak, emakumezkoen begietatik eta eskarmentutik gidatuta. Eta Pasaiak
podcastean, Irantzu Karrerak musikagile edo talde esanguratsuen inguruko erreportaje musikatuak egiten ditu, atalez atal.
Musika Klasikoak ere badu berezko podcasta, EITB musikan jarraitzaile
ugari dituen tartea da eta. Jasota daude baita ere Del txistu a la Telecaster,
Elena Lopez Agirrek Euskal Rock musikaren historia bilduz argitara
emandako liburuan oinarrituta osatu zuen irrati saioaren atalak, podcast
gisa eskainiak. Jazz musika oinarri duen Fridonia ere topatuko duzue
katalogoan.
Kirol aktualitateari lotutako saio ugari dago EITBko irratietan, nahiz eta
gutxi diren eduki atenporalak edo kirol zehatzei lotutakoak. Momentuz,
elkarrizketa biografikoez gainera, txirrindularitza afizionatua aztergai
duen Gurpilean podcasta eta surfari buruz sortu berria den Lay day podcastak besterik ez daude.
Aisia-fikzioaren multzoa da bostetan azken lekua hartzen duena, ez
horregatik garrantzia gutxiagokoa. Alderantziz, bertan baitaude kokatuta irratiari historian zehar berezitasuna eman dioten irrati-nobelak,
besteak beste, aipagarria den Xanti, oraindik ere entzunaldi ugari izaten
dituena eta aurrerago azalduko ditugun fikziozko podcastak eta audio
liburuak.

HIZKUNTZA
Atariaren hizkuntzari dagokionez, euskara da oinarrizko hizkuntza edo
ardatz-hizkuntza atari osoan, eta horregatik aukeratu ziren bost multzoen izenak,
euskarazko ezagutza sakona izan gabe ere Euskal Herriko edozein erabiltzailek
identifikatzeko moduko hitzak erabiliz.
Edukiak euskaraz edo gaztelaniaz daude, edukiaren iturburuaren arabera,
eta ez da baztertu behar etorkizunean frantsesezko ala ingelesezko edukiak ere
sartzea.

Atariaren izendapenari buruz, EITB Podkast ‘k’ hizkiz idaztea erabaki zen,
marka gisara, ‘c’-z idazten den podcast formatuaren berezko izenetik aldenduta.
Behin erabaki hauek hartuta, atariaren beraren garapen teknikoari ekin
zitzaion, ingeniari, grafista eta teknikarien ezinbesteko ekarpenarekin egun duen
itxura eman ahal izateko.

AURKEZPENA
Iazko apirilaren 29an egin zen aurkezpen ofiziala Bilboko Azkuna Alhondegian
eta han izan ziren EITBk hasieratik izan dituen podcastetako egileak, euskarazko
Barruan Gaude podkast aitzindariaren egile Oier Aranzabal eta Estamos Dentro
gaztelerazko “ahizpa bikia” jaio berriarena, Roge Blasco La Casa de la Palabra eta
Levando anclas saio mitikoetako kazetaria eta abar. Foro horretan aurkeztu zen
baita ere Lokatza, Ainara Lasak, Amagoia Gurrutxagak, Idurre Eskisabelek eta
Lorea Agirrek sormena ikuspegi feministatik aztertzeko podcasta.
Udazkenerako iragarriko zen Artxipelagoa fikzio distopikoa zen amua. Xabier
eta Martin Etxeberria anaien gidoiaz eta ULU mediak eta EITBk ekoiztuta, Aitziber
Garmendia, Eneko Sagardoy edota Iñaki Beraetxe bezalako aktoreak biltzen
dituena: 2103. urtean kokatzen gaitu, hiru olatu erraldoik Europa urpean hartu
dute, 500 metro igo da itsasoaren maila eta hiri-estatu gisa elkartu dira ur gainean
geratu diren gune bakanak, Euskal Artxipelagoa barne. Iazko udaberrian iragarri eta udazkenean ikusi zuen argia. Berezia izan zen aurkezpena, Donostiako
Kursaal Jauregiko aretoan argiak itzalita egin baitzen, Xanti Salvador eta Koldo
Corellak sortutako soinu inguragarria hobeto sentitzeko.
Bere aurreneko denboraldiko zortzi kapituluek oso harrera ona izan dute,
orain arteko milaka entzunaldiek erakusten duten bezala. Mugarri bat ere jarri
zen, Spotify-ren eskaintzen barruan Espainiar estatuko eduki nagusienen artean
69. kokatu baitzen urriaren 11n.
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Lekukoa hartu dio gero ArteDrama eta Huts antzerki taldeek sortutako Zaldi
Urdina antzezlanaren podcasterako egokitzapenak.
Fikzio gisa abiatu berria da ere Irabazi arte telesaileko Nora eta Arenek egiten duten podcasta, emakume kirolari eta erreferenteak elkarrizketatuz osatzen
dutena. Nerabeak audiogintzara erakarriko dituen itxaropenez sortu da, EITBko
unibertsoan podcastak ere jarriz.
Haurrak audio formatuetara erakartzeko helburua dute baita ere ipuinez osatutako audio-liburuek. Alberdaniaren Lo potolo izan da adibidea, idazle ezagunen
kalitatezko ipuinak eta aktoreen kontakizunak uztartzen dituena; edota Ipuin txiki
soinu handi podcast bilduma ere, EITBko HIRU klubaren atariarekin elkarbanatzen dena.

AUDIO-LIBURUAK
Audio-liburu zenbait eskegita daude EITB Podkasten. Sortu berria zen
EITBko laborategiak gidatuta egindako ekarpena izan da, harrera ona izan duena
merkatuan horrelako eskaintzarik ez dagoelako. Momentuz esperimentua, baina
itsuen komunitateak, adibidez, oso ondo hartu duena.

AGREGATZAILE EDO
ERANSGAILUAK
Audio-liburuak ezin dira jaitsi edo partekatu egile eskubideekin izan ditzaketen arazoengatik, baina EITB Podkasteko beste eduki guztiak bai. Areago,
RSS-aren bitartez, EITBren euskarri teknologikoen aukera ez ezik, agregatzaile
edo eransgarri ezagunenetatik saretzeko eta edukietara harpidetzeko aukera
ematen da. Hala nola, gazteek gehien erabiltzen dituzten Spotify, Google Podcast,
Ivoox, eta Apple podcast, EITBk sortzen dituen audioak ahalik eta hedapen handiena izan dezaten. Egun, Podimok ere eskaintzen ditu EITBren eduki nagusiak
bere kasa RSS bidez hartuta, eta sortzen ari diren atari zenbaitek ere azaldu dute
interesa euskarazko edukiak eskaintzeko.

URTE EMANKORRA
Hasi besterik ez da egin EITB Podkast, asko du hobetzeko baina emankorra
ere gertatu zaigu aurreneko txanpa. Oier Aranzabalen Barruan Gaude Rikardo
Arregi sarietan finalista izan da 2021eko edizioan, Artxipelagoak Argia saria lortu
du berriki eta Lokatza podcast feministarentzat izan da podcastgintzako Ondas
sarien hizkuntza koofizialen arloko saria, maiatzean Malagan banatuko dena.
Aurrera begira, edukiak sortzen jarraitzea da erronka nagusia. Bidean da
Artxipelagoa fikzio distopikoaren bigarren denboraldia eta urratu ditugu entzuteko antzerkiari tartea egiten jarraitzeko bideak. Radio Vitoriaren ekimenez, irrati
nobelagintzak Gasteizen urtero izaten duen lehiaketako lan sarituek ere izango
dute lekua atarian eta haur eta nerabeen gustagarri izango diren edukiekin ere
ez gara ahaztuko, audiogintzara erakartzeko asmo betez. Badago nondik jarraitu.
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8.

IKUS-ENTZUNEZKOAK,
IKUSPEGI GLOBALETIK
EUSKAL HERRIRA
BEGIRADA
Garazi Goiaren hitzaldiaren laburpen bat.
EUSKAL HEDABIDEEN BEHATEGIA

Estrategia bat behar dugu herri gisa;
eta berehala behar dugu.
Hori ondorioztatu daiteke Garazi Goiak «Ikus-entzunezkoak,
ikuspegi globaletik Euskal Herrira begirada» izenburupean
abenduaren 22an Donostian emandako hitzalditik (Gipuzkoako
Foru Aldundiak antolaturiko Gipuzkoa berdinago foroa).
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Telekomunikaziotako ingeniari segurarrak ia bizitza erdia darama Erresuma
Batuan lanean, BBCn lehen eta SKYn orain. Europa mailako ikus-entzunezko
enpresarik handiena da SKY, 23 milioi bazkiderekin. Estrategia eta eraberritze
saileko ardura postuetan dihardu Goiak azken urteotan, hortaz, ezagutza handia
metatu du esparru horretan.
Ikuspegi globaletik abiatu du bere solasa: mundu mailan ikus-entzunezko
edukien sortzaile nagusiak diren korporazioek presio handia eragiten diote elkarri eta ondorioz, bidea bakarrik egitea ezinezkoa zaie. Horren adierazle da azken
bospasei urtetan gertatutako kontzentrazioa, elkartze hitzarmen estrategikoen
edo elkar irensteen bitartez. Bateratze aipagarrienak merkatu globaleko edukien
%90a ekoizten duten hauen artekoak izan dira: AT&T eta Warner Bros 2016ean;
Comcast, Universal, NBC eta SKY 2018an; Viacom eta CBS alde batetik, eta Disney
eta FOX bestetik 2019an; Discovery, Warner Media eta HBO 2020an; eta Amazon
eta Metro-Goldwyn-Mayer 2021ean.
Joera honek Euskal Herriari ere eragiten dio, eduki horiek baitira guregana
gero eta indar handiagoz iristen ari direnak. Goiaren ustez, honen alde positiboa da enpresa handi hauen gabezia ekoizpen lokala, europar kutsukoa (“nitxo”
kutsukoa nahi bada), garatzeko. Zer esanik ez, are bertokoagoa den ekoizpena
garatzeko; mundu mailako egoeraren aurrean konpetentzia konstruktiboa egiteko
bide bakarretakoa dugu hau.
Garazi Goiak hoberen ezagutzen duen eremuan, Erresuma Batuan alegia,
nabarmena da plataformen artean nola egiten ari diren gorantza Netflix eta
Amazon Prime, eta beherantza BBC eta Channel 4. Etxe bakoitzean hiru edo lau
plataforma izateko ohitura bazuten ere, azkenaldian bi hautatzen dituzte; Netflix,
Amazon Prime, Disney eta Apple dira aukeratuenak (laugarren hau gutxixeago).
Lehia hori oso gogorra izaten ari da eta aurreikusten duenez, joera guzti hauek
Euskal Herrira iritsiko dira bi urteko epean.
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2022an mugarri bat ezarriko da Erresuma Batuan: lehen aldiz, ikusleek
pantaila aurrean igarotzen duten denboraren %50a baino gutxiago izango da telebista tradizionalaren aurrean igarotakoa, bestelako euskarrien mesedetan; hori
aldaketa handia da jendearen kontsumo moduetan. BBCko zuzendariak, adibidez,
onartu du eraldaketa handi baten beharrean daudela, ezin dutela horren aurrean
lehiatu eta, beraz, sormenean arrisku handiagoa hartu behar dutela, aniztasunean
konpromiso handiagoa hartuz, diferentziazioa azpimarratuz eta ikuslegoaren
markarekiko lotura indartuz; estrategia garbi bat izan ezean, BBCren etorkizuna
oso iluna dela adierazi du. CH4 eta iTV bezalako kate publikoak ere horretan
ari dira, diferentziazio hori bilatzen. Goiaren esanetan, Euskal Herrian sistema
publikoak daukan indarra ikusita, garrantzitsua da Erresuma Batuan gertatzen
ari denari so egitea; bertako kultura eta izaera islatzeko plataforma erraldoiek
duten zailtasuna dago horren oinarrian. Horretarako, baina, beharrezkoa da erregulazioa, politikak aldatzea, finantziazio eredu berriak bultzatzea eta abar.
Sakonki ezagutzen duen eremu geografiko hartako audientzia ohiturei begiratuz gero, 16 eta 34 urte artekoen tarte horri jartzen dio arreta gehien Goiak,
etorkizuneko oinarriak hor finkatzen baitira. 2020ko datuen arabera, egunero
bost ordu ematen dute batez beste ikus-entzunezkoak kontsumitzen. Denbora
horren % 32a soilik da telebista tradizionala (programazio parrila eta nahieran
zerbitzuak); gainontzekoa, goranzko joera esanguratsua duten plataformek,
Youtubek, bideo-jokoek eta komunitate berriek (Twitch, TikTok etab.) osatzen
dute.
Errealitate hau kontuan hartuta, Euskal Herrira begira jarri da hizlaria eta
gaztigatu digu orain hasi behar dugula definitzen bost urte barru zer nolako ikus-entzunezko ekosistema nahi dugun. Eta proposamenak egin ditu segidan.
Arestian aipatutako plataformen arteko lehia gogorrak bi aterabide uzten
dizkie hauei hazten jarraitzeko, ikusleei kuota igotzea edo beste lurraldeetara
hedatzea. Hedatze horrek aniztasunari leku gutxi uzten dio eta hori baliatu behar
da, legediaren laguntzarekin.
Bestalde, zerbitzu publikoek berdefinitzeko eta eraldatzeko beharra daukate,
elkarlanean, ezagutzan eta lan egiteko modu berrietan zentratuz (aurretik aipatutako BBCren hausnarketa jarri du eredu gisa).
Audientzien joerak lehen ikusitakoen berdintsuak dira Euskal Herrian ere
eta hauek benetan neurtu eta ulertu behar dira, ikus-entzuleek zer nahi duten
jakiteko.
Irizpide hauek guztiak barne bilduko dituen estrategia koherente bat behar
da, marko osoa aintzat hartuko duena. Ez dago, Goiak ingelesezko esamoldea
erabilita esan duen bezala, zilarrezko balarik; soluzioa ez da bat eta bakarra, osotasuna landu behar da, ikuspegi estrategiko integralarekin.
Hausnarketa horretan eragina duten elementu nagusiak zerrendatu ditu, hala
nola, ikuslearen esperientzia pantaila aurrean jartzen denean, pertsonalizazioa
edukiak aukeratzeko orduan eta diferentziazioa ikuslearekiko lotura sendotzeko.
Netflixek, adibidez, oso landuta dauka ikuslearen esperientzia, plataformaren aurrean esertzen den unetik ikusi nahi duen hori berehala has dadin: telebista
aparailuetako urrutiko agintean “Netflix” botoia jarri du (Amazon Prime ere hasi
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da hori egiten). Halaber, ikuslearekiko pertsonalizazioa lantzen dabiltzan 8.000
langile ditu plataforma horrek, plantilla osoaren herena.
Plataformen arteko lehia hau, esan bezala, oso azkar doa eta oso bortitza da.
Nor aterako da garaile? Bada, “laugarren pareta” zeharkatzea lortzen duena, hots,
audientziarekin konexio eta gertutasun handiena lortzen duena. Zentzu horretan, Euskal Herrian badugu aukera komunitatea, hizkuntza, kultura,... zentroan
ipiniz gero gertutasun hori erdiesteko. Goiak berriz errepikatu du: enpresa erraldoien artean aniztasunarentzako tartea badago. Galesen edo Zeelanda Berrian,
esaterako, dagoeneko erabili dute komunitatearen kontzeptua gertutasun hori
bilatzeko. Izan ere, argi geratu ez bada, berriz esan du: denbora aurrera doa eta
estrategia koherente bat behar dugu, bestela jan egingo gaituzte.
Bere hitzaldiaren amaieran gomendio batzuk plazaratu ditu. Goiaren aburuz,
zein jokotan gauden erabaki behar dugu eta horretara mugatu, ezin dugu kontestu
zabal batera joan. Posizionamendu bat egin behar da zer lortu nahi dugun definitzeko. 2030. urtea baldin bada zerumuga, demagun, zeintzuk izango dira euskara
erdigunean izango duen ikus-entzunezko ekosistemaren parametroak? Hiru ardatzen gainean garatu behar dugu hau: zer egingo dugun; zergatik egingo dugun; eta
nola egingo dugun. Zergatik egin? Geure hizkuntza, identitatea eta kultura babestu
behar ditugulako. Nola egin? Eraldaketaren bidez, lan egiteko modu berrien bidez,
transformazioa eta elkarlana gakoak dira helburu komunak lortzeko; beti ere
euskara erdigunean jarrita. Zer egin? Ikus-entzunezkoen testuinguru optimo bat
lortu 2030ean Euskal Herrian. Horretarako zereginetako bat hedabideak audientziarekin daukan lotura neurtzea da. Nola egiten du hori EITBk? SKYn, adibidez,
langile berezituak daude egunero 30 parametro neurtzen, eta inbertsioa, ahalegina, norabide horretan egiten dute, eragina daukaten parametro neurtu horien
arabera. Har ditzagun, hasteko, bost euskal parametro, adibidez, eta bere osotasunean aztertu, ez indibidualki. Argi izanda neurtu ezin den horrek ez digula balio,
eragina neurtzera joan behar gara.
Akaburako, herri gisa daukagun ikuspegi estrategikoaren beharra gogoratu
eta abisua eman du Garazi Goiak: geuk egiten ez badugu, geuri egingo digute.
Ikus-entzunezkoak, ikuspegi globaletik Euskal Herrira begirada. Garazi Goiaren hitzaldia.

youtube.com/watch?v=aeIixX0g2z0

9.

PANTAILAK
EUSKARAZ:
EUSKARAZKO
IKUS-ENTZUNEZKOEN
ALDEKO EKIMENA
Alexander Aginagalde Lopez
PANTAILAK EUSKARAZEKO BOZERAMAILEA

2021eko ekainean, ikus-entzunezkoen mundu geroz eta anitz eta
zabalagoan euskarak duen presentzia eskasarekin arduratuta,
hainbat herri ekimen eta eragilek indarrak batu eta PANTAILAK
EUSKARAZ mugimendua sortu genuen1.
1.-

https://www.berria.eus/paperekoa/1925/038/001/2021-06-09/pantailak-euskaraz-nahi-dituzte.htm
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Honako herri ekimen eta eragileek osatzen dugu mugimendua: Disney+
euskaraz ekimen herritarra, 2020ko euskaraldian hainbat guraso eta euskaltzalek sortutakoa, haur eta gazteentzako plataforma hau eta haurrentzako zinema
estreinaldiak euskaraz egoteko eskatuz sortu zena; Netflix euskaraz herri ekimena, munduan nagusi den plataforma honetan euskarazko edukiak eskatzeko
joan den otsailean sorturikoa; Tinko Euskara elkartea, 25 urte euskarazko zinema
sustatzen daramatzana; Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea, euskarazko bikoizketak bizi duen krisiari erantzuteko duela 3 urte sortu zena; Zinemak Euskaraz
ekimena, zinemetan euskarak bizi duen diskriminazioa salatzeko 2021eko maiatzean martxan jarritakoa; eta guzti hauekin elkarlanean aritu da Game Erauntsia
elkartea ere, bideo-jokoetan eta sortzaile plataformetan euskara sustatzeko helburua duena.
Gaur arte, mugimenduak babesten dituen kanpaina ezberdinen artean,
30.000 sinaduratik gora bildu eta 500 laguntzaileko sarea osatu dugu Interneten2;
honek erakusten du euskal jendarteak, neurri handi batean, ekimen honen kezkak
partekatzen dituela.
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2021eko ekainaren 9an aurkeztu zen mugimendua. Argazkian: Iñigo Arandia (Tinko Euskara Elkartea), Aintzane Gamiz
(Bieuse), Alex Aginagalde (Disney+ euskaraz), Patxo Larrinoa (Netflix Euskaraz). Argazkia: G.R./ FOKU

2.-

www.pantailakeuskaraz.eus

TESTUINGURUA:
MULTI-SCREEN GIZARTEA

*Iturria: Global Web Index 2020

Iraultza digitalak eta informazioaren gizartearen etorrerak ikus-entzunezko
edukien ekoizpen eta zabalkundean ere Google, Youtube, Amazon, Netflix etab.
bezalako eragile globalen agerpena ekarri du. Honen aurrean, ikus-entzunezko
produktuak kontsumitzeko ohiturak goitik behera aldatzen ari dira; ikusleria gero
eta gutxiago dago telebista tradizionalak ezarritako eskaintzaren mende egoteko
prest. Izan ere, “eduki gehienak eskuragarri daude une oro eta toki guztietan.
Fenomeno horrek ATAWAD izena du, hots, any time, anywhere, any device ingelesezko akronimoa. Tabletek eta, batez ere, smartphonek erakusten dute modu
grafikoenean errealitate hori” (MARIN Y OTTO, 2020)3.
CIESen 2020ko urriko datuen arabera Hego Euskal Herritarren ia erdiak
harpidetza bidezko plataformaren bat kontsumitzen zuen eta kopuru hau gorantz
doa abiada bizian. Gazteen artean gehiengo handiak kontsumitzen ditu plataforma hauek: Hego Euskal Herriko institutuko ikasle eta unibertsitarioen artean,
Netflix: %82k, Amazon Prime Video: %42 Eta Disney+ %20ak kontsumitzen dute.

3.-

Marin y Otto, Enric, Ekosistema audiobisualaren digitalizazioa eta eraldatzea in: Josu AMEZAGA, Carlos ARES,
Jon ARTATXO, Enric MARÍN, Jaume RIPOLL eta Laura SANTAMARIA (2020) Ikus-entzunezkoen paradigma
berria eta hizkuntza ez-hegemonikoak. Coppieters Fundazioa eta Ezkerraberri Fundazioa. Brusela. 55-56 orr.

87

Pantailak euskaraz: euskarazko ikus-entzunezkoen aldeko ekimena
Euskal hedabideen urtekaria 2021

Gure bizimodua mota guztietako pantailei geroz eta lotuago dago. Mundu
mailako hainbat ikerketek ondorioztatzen dutenez egunean 14 ordu igarotzen
ditugu, batez beste, pantailen aurrean. Mugikorra, ordenagailua, tableta, telebista, bideo-jokoak… gure aisialdian ezinbesteko eta nagusi bihurtu dira. Beste
modu batera esanda: pantailek xurgaturik bizi gara.

Garazi Goia Britainia Handiko Sky komunikazio taldeko estrategia eta eraberritze zuzendariak, berriki emandako hitzaldi batean adierazi zuen plataformek
%50eko igoera izango dutela munduan datozen urteetan, eta laster telebista tradizionalaren ikusle kuota (share) %50etik beherakoa izango dela, Britainia Handian
bederen. Panorama honen aurrean ohartarazpen hau egin zuen, Euskal Herriari
begira: “Denbora aurrera doa. Estrategiarik ez badago, jan egingo gaituzte.”4
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DIAGNOSTIKOA:
EUSKARAREN PRESENTZIA
PANTAILETAN
Zein da, baina, gure aisialdiaren jabe egiten ari diren pantailetan euskarak
bizi duen egoera? Azter dezagun hau ikus-entzunezkoen euskarri eta aplikazio
ezberdinetan.
Aurreko puntuan aipatu ditugun eta zinema eta telesailen merkatu globala
erabat irensten ari diren VOD (Video on Demand) edo plataformetan, euskararen presentzia erabat anekdotikoa da. Munduan (eta Euskal Herrian) nagusi
diren Netflix, PrimeVideo, Disney+ eta HBOmax plataformen katalogoetan aurki
ditzakegun 26.000 edukien artean, 2021eko urrian Pantailak Euskarazetik egin
genuen katalogoen azterketaren arabera, Netflixeko 4 film (Handia, Errementari,
Akelarre (elebiduna) eta Black is Beltza) eta Prime Videoko 2 film (Dragoi Bola
Super: Broly eta Dragoi Bola Z: F berpiztua) soilik aurki daitezke euskaraz. Beraz,
edukien %0,02.
Filmin kataluniar plataforma litzateke salbuespena, nazioarteko enpresa
nagusiekin alderatuta merkatuko portzentaje txikia hartzen duen arren, Estatuan
eta batez ere Katalunian bere pisua duena. 10.000 edukiren artean 65 eskaintzen
4.-

Goia,Garazi in “Ikus-entzunezkoak, ikuspegi globaletik Euskal Herrira begirada” Gipuzkoa Berdinago Foroa,
Gipuzkoako Foru Aldundia, 2021.12.22

5.-

Irazabalbeitia Iñaki Aitzin Solasa in: Josu AMEZAGA, Carlos ARES, Jon ARTATXO, Enric MARÍN, Jaume
RIPOLL eta Laura SANTAMARIA (2020) Ikus-entzunekoen paradigma berria eta hizkuntza ez-hegemonikoak.
Coppieters Fundazioa eta Ezkerraberri Fundazioa. Brusela.(14 orr.)

6.-

https://www.zineuskadi.eu/eu/profesioneales/programa/co-13/

7.-

Ikusiker Panela 2021-2022: Ikus-entzunezko kontsumoa. 26.Txostena, 2021eko Azaroa.

8.-

https://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/osoa/8557673/euskal-telebistak-azken-10-urteetako-audientziarikonena-izan-du-2021ean- eskerrik-asko/

9.-

https://elpais.com/diario/1986/05/01/radiotv/515282404_850215.html
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ditu plataforma honek euskaraz (%0,65), Filmin Euskaraz azpi-kanalean; denak
euskal zinema ekoizpenak, edo Zinema Euskaraz programaren bitartez bikoizturiko haurrentzako filmak. Aipatu beharra dago Filmineko zuzendariak duela
urte batzuk plataforma osoaren euskarazko bertsioa sortzeko eskaintza egin ziola
Eusko Jaurlaritzari, baina Jaume Ripoll berak kontatzen duenez, euskal agintariei
“ez zitzaien interesatu”.5
Beraz, ez dago plataforma bakar bat ere munduko film eta telesail arrakastatsuak euskarazko bikoizketarekin edo azpidatziekin ikusteko aukera eskaintzen
duenik.
Zinema aretoei dagokionez, egoera antzekoa da. Egia da zinema ikusteko
modu tradizionala krisi sakonean dagoela plataformen etorreraren eta COVID19
testuinguruaren ondorioz, baina honek ez du justifikatzen hauetan ere euskarak
bizi duen bazterketa egoera. Tinko Euskara Elkartearen datuen arabera, 2018an
15 izan ziren Hego Euskal Herrian euskaraz eskainitako estreinaldi komertzialak, ia denak Zinema Euskaraz6 programaren bitartez bikoizturiko haurrentzako
filmak, eta gainontzekoak euskal ekoizpenak; aldiz 655 gazteleraz eskainitakoak.
Hau da, euskarazko estreinaldi komertzialen portzentajea %2,3koa izan zen;
emanaldiena, aldiz, %1 baino txikiagoa.  
Youtube, Twitch, Instagram, Tiktok bezalako sare sozialak eta sortzaile plataformak ere bideoak kontsumitzeko modu geroz eta ohikoagoak dira, batez ere
gazteen artean. Hauetan ere euskararen erabilera eta euskarazko edukiak aurkitzeko aukera txikia da. 2021eko Ikusiker Panelaren arabera, 11-23 urte bitarteko
EAE eta Nafarroako ikasle eta unibertsitarioen artean, sare sozialetan kontsumitutako azken edukia gazteleraz (%71,5) edo ingelesez (%21,1 inguru) ikusi zuten.
Soilik %3k ikusi zuen euskarazko edukiren bat.7
Ikus-entzunezkoak kontsumitzeko euskarri berrien aurrean etengabe tokia
galtzen ari den Telebista tradizionalean ere, euskarak duen lekua txikia da oso.
Ditugun hamarnaka telebista kate digitalen artean euskaraz ETB1, ETB3 eta
HamaikaTB ditugu, eta eskualde gutxi batzuetan baita bertako tokiko telebista
ere. Baina audientziari erreparatzen badiogu, 2021ean ETB1ek %2,2ko audientzia
izan du8, eta ETB3 haurrentzako kanalak %0,2koa, Eusko Autonomi Erkidegoan
(CIES, 2021). Euskarak galdu duen espazioaren jabe egiteko datu adierazgarri bat:
1986an ETB1ek %17,9ko audientzia zuen.9
Ondorioa: gaur egun dagoen telebista kate, plataforma digital, sare sozial
eta sortzaile plataformen ikus-entzunezko eskaintza geroz eta handiagoaren etorrerarekin, euskara lekua galtzen joan da, bere presentzia anekdotikoa bilakatu
den arte. Haur, gazte, eta helduen pantaila ezberdinetako erreferenteak erdaraz
mintzo dira.

LARRIALDI EGOERA
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Ezin dugu baieztatu kausa-ondorio harreman zuzena dagoenik euskarak
pantailetan duen presentzia eskasaren eta azken neurketetan sumatzen den
hizkuntzaren erabileraren jaitsieraren artean; argi dago egon badaudela beste
faktore asko beherakada honetan eragina izan dutenak. Baina ukaezina da, hainbat ikerketa soziolinguistikok ondorioztatzen duten bezala, aisialdiak hizkuntza
ohituretan eragin nabarmena duela.
Gurean, Jone Miren Hernandez eta Olatz Altuna ikerlariek gazteen hizkuntzaren erabilerari buruz iaz argitaraturiko lanean honakoa diote (HERNANDEZ &
ALTUNA, 2020):
“Beraz, familia eta eskola zutabeak dira, baina erabilera sostengatzeko ahalmen mugatua dute. Izan ere, etxeko zein ikastetxeko atetik kanpo eragin eskasa
dute. Etxeko eta eskolako hizkuntza praktikek askotan ez dute hortik kanpo jarraipenik. Gazteen unibertsoan, gazteen kulturan, euskarak oinarri eta euskarri
gutxi ditu (…) Sare sozialak, ikus-entzunezkoak, musika, moda, kirola, kuadrilla,
lokalak, diskotekak, jaiak… gazteen mundua betetzen duten elementu, produktu
eta praktika dira, eta hor euskarak oso toki gutxi dauka.”10
Azken urteetako datu soziolinguistikoei erreparatzen badiegu, Euskararen
kale erabilera beheranzko joeran sartu dela ikus dezakegu. 2006 eta 2016 urteen
artean, erabilera puntu bat jaitsi zen. 2021eko datuak oraindik ez ditugu, baina
zantzu guztiek dioskute beheranzko joera hau mantendu daitekeela.

2,6

3,7

2,7

BESTE HIZKUNTZETAN

Iturria: Hizkuntzen Erabileraren VII. Kale neurketa. Euskal Herria 2016, Soziolinguistika Klusterra, 2017ko uztaila

10.- HERNANDEZ, J.M eta ALTUNA, O. (2020) Gazteak euskararen eszenatokian: erabileraren auzia. Soziolinguistika
Klusterra. Andoain. 108. orr.
https://soziolinguistika.eus/wp-content/uploads/2021/03/gazteak_euskararen_eszenatokian_txostena2.pdf

11.- Hizkuntzen Erabileraren VII.Kale neurketa. Euskal Herria 2016, Soziolinguistika Klusterra, Andoain, 2017ko
uztaila, 7.orr.
12.- Zalbide, Mikel. Arnasguneak. Etorkizuneko Erronkak in Bat Soziolinguistika aldizkaria 110, 2019 (1) | 11-78 |
Soziolinguistika Klusterra, Andoain
13.- Euskal Hezkuntza Sistemaren diagnostikoa 2021, Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea. ISEI-IVEI,
L.G. 2021 (117-129 orr)
14.- Euskal Hezkuntza Sistemaren diagnostikoa 2021, Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea. ISEI-IVEI,
L.G. 2021 (128 orr)
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Euskarak bizi izan duen galera bereziki handia izan da zonalde euskaldunenetan.11 Mikel Zalbide Euskaltzainak atzerakada honen inguruan ematen dituen
arrazoi edo faktoreen artean honakoa aipatzen du: “irrati-telebistak, telefonia
berria, Internet etab. aparteko iraultza eragiten ari dira hiztunon interkonexio-sarean (…) etxean sartu da erdara”12
Bestalde, azkenaldian denen ahotan dagoen Hezkuntza sistema eta euskararen arteko harremanari begira jartzen bagara, hemen ere datuak kezkatzeko
modukoak dira. Eusko Jaurlaritzaren ISEI erakundeak 2021eko uztailean argitara
eman zuen Euskal Hezkuntza Sistemaren Diagnostikoa 2021 txostenean, datuek
ikasleen euskara gaitasunean ere beherakada erakutsi digute: DBH2ko ikasleen
%53,3k ez du lortu erreferentziazko euskara maila (B2).13  Dokumentu berean
jasotzen da ikastetxeen barneko euskararen erabilera ere, bai ikasgeletan bai
jolastokietan, azken hamarkadan jaitsi egin dela. 14
Datu guzti hauek alarma guztiak pizteko modukoak dira. Agerian geratu
da egungo hezkuntza eredua soilik ez dela gai ikasleak euskalduntzeko, eta are
gutxiago ikasleen artean euskararen erabilera handitzeko. Ikusi dugun bezala
aisialdiak pertsonen hizkuntza ohiturekin harreman handia du. Eta gaur egungo
munduan, aisialdia pantailei geroz eta lotuago dago. Eskola euskaraz bizi arren,
haur eta gazteek aisialdia erdaraz bizitzen badute, euren telebista, zinema, ordenagailu eta mugikorretako heroiak eta erreferente nagusiak erdaldunak badira,
erdaraz bizitzea hautatuko dute.  
Eta haur eta gazteetatik haratago, teknologia eta modernotasunarekin lotzen
den eremu batetik kanpo geratzeak, erreferente sozial eta kultural guztiak erdaraz
jasotzeak, euskararen gizarte irudikapenean eragin oso kaltegarria izan dezake;
hizkuntzaren prestigioa gutxitzea, eta erregistro ezberdinen ikusgarritasun eza
adibidez (euskara batu informalaren garapenean eta erabileran, esate baterako).
Guzti hau kontuan izanda, ikus-entzunezkoek paper garrantzitsua joka dezakete euskararen etorkizuneko egoeran. Baina ikus-entzunezkoak kontsumitzeko
molde berriak hizkuntza ez-hegemonikoentzat, eta beraz euskararentzat, arrisku
bat izatetik, aukera bat izatera pasatzeko, erabaki politiko sendoak beharrezkoak
dira.
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EUSKARAREN
ETORKIZUN OSASUNTSU
BATERAKO NEURRIAK
2021eko azaroaren 8an, Pantailak Euskarazeko ordezkariek Eusko
Legebiltzarreko Kultura Batzordean agerraldia egin genuen. Agerraldi honen
helburua EAEko alderdi eta erakundeekin egungo egoerari buruz egiten dugun
diagnostikoa partekatu eta ikus-entzunezkoetan euskararen etorkizuna bermatzeko hainbat proposamen egitea izan zen.
Izaskun Rekalde eta Alex Aginagalde Pantailak Euskarazeko ordezkariak Eusko Legebiltzarreko Kultura Batzordean, 2021.11.08. Argazkia: Eusko
Legebiltzarra.
Hauek izan ziren legebiltzarrean egin genituen eskaerak:
a) plataformei begira: Estatuko Ikus-entzunezko Lege orokor berrian,
plataformei euskararentzat ekoizpenen eta edukien gutxieneko kuotak ezartzea (%7,5); plataforma hauen katalogoetan dauden edukietan
jadanik existitzen diren euskarazko audioak eta azpidatziak txertatzea
(katalogoetan dauden film asko bere garaian ETBrako bikoiztuak izan
arren ez dituzte euskaraz eskaintzen, eta zinemaldietarako zein telebistarako egindako azpidatziak ere ez daude eskuragarri); bikoizketarako/
azpidazketarako dirulaguntza lerro sendoak sortzea; haurrentzako filma
berri guztiak euskaraz ere estreinatuko direla bermatzea.
Euskarazko plataforma bat sortzea. Euskal hiztun komunitateak beharrezkoa du teknologia berrietara egokiturik egongo den tresna bat,
ikus-entzunezkoak kontsumitzeko ohitura berriak asetzeko gai izango
dena. Hau edukiz janzteko eta ikusleen interesa pizteko, bertako ekoizpenez gain, nazioarteko eduki arrakastatsuak euskarara bikoiztu eta
azpidaztea ezinbestekoa litzateke, katalogo zabal eta erakargarri bat
osatzeko.
b) Zinemari dagokionez, euskarak bizi duen diskriminazio egoera larriari
konponbide bat emateko, haur eta gazteen estreinaldiak euskaraz eskaintzea. Gainontzeko filmetan, bikoizketa/azpidazketa bidez filmen erdia
gutxienez euskaraz ikusi ahal izatea. Hau betebehar bat izan dadila
ekoizle, banatzaile, zein zinema aretoentzat.

2021eko abenduaren 4an,
Durangoko Azokako Irudienean,
Euskal Ikus-entzunezkoen
aldeko Manifestua aurkeztu zuen
Pantailak Euskaraz mugimenduak.
Manifestuari atxikimendua
emandako 37 eragileetako ordezkari
batzuk agerraldian egon ziren
euren babesa adierazteko. Argazkia:
Pantailak Euskaraz.

d) ETBri begira, euskarazko ikus-entzunezkoen motorra eta euskararen normalizaziorako benetako tresna izan dadin (bere 5/1982 sorrera
Legeak aipatzen duen bezala): batetik, baliabideetan eta programazioan
euskarazko kateei lehentasuna eskaintzea, euskal ekoizpenak sustatuz eta atzerrikoak euskaratuz. Bestetik, ETBren gaztelerazko kateetan,
euskara ikusgarri egin eta prestigio soziala ematea, erdaldunak euskarara erakartzeko modu gisa: kirola-kultura-gizarte mailako pertsonaia
erreferenteak zein arnasguneetako herritarrak euskaraz ager daitezela
lehenetsiz, eta hori egiten denean gaztelerazko azpidatziak erabiliz.  
e) Legeak. Aurretik aipatu diren neurriak berme guztiekin aurrera eraman
ahal izateko, Estatuetako legeetan eragiteaz gain, beharrezkoa litzateke
euskal ikus-entzunezkoen eta zinemaren lege propioak garatzea. Hauek
hizkuntza eskakizunak ezarriko lizkiekete telebistei, plataformei, eta
zinemei, eta hizkuntza mailako irizpideak dirulaguntzei.
f) Egiturak. Geroz eta anitzagoa den ikus-entzunezkoen munduan,
gardentasuna, aniztasuna, ikus-entzunezko legeak eta hizkuntza eskubideak zaindu, bermatu, eta betearaziko dituzten Ikus-entzunezkoen
Kontseiluak sortzea beharrezkoa litzateke. Europako Kontseiluak 2000.
urtean aholkatu zien Estatu kideei Kontseiluen sorrera. Europako
herrialde gehienek badute, eta Estatuan bertan Kataluniak, Andaluziak
eta Valentziak ere bai.
Legebiltzarrean azaldu genituen proposamen horiek, beste hainbat neurrirekin batera, euskalgintza eta ikus-entzunezko eragile nagusiekin landu
genituen hilabeteetan zehar, eta EUSKARAZKO IKUS-ENTZUNEZKOEN ALDEKO
MANIFESTUAn bildu genituen15. Abenduaren 4an Durangoko Azokan aurkeztu
genuen Manifestuak Euskal Herri osoko 37 eragileren babesa jaso zuen, tartean
Euskalgintzako, Ikus-entzunekoen alorreko, eta Hezkuntzako eragile nagusiena:
Euskalgintzaren Kontseilua, Euskaltzaleen Topagunea, Hekimen elkartea, Euskal
Konfederazioa, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, IBAIA euskal ekoizle
burujabeen elkartea, Euskal Produktoreen Elkartea, Napar ekoizpen naparra,
iparraldeko Zukugailua elkartea, Ikastolen Elkartea, Sortzen elkartea, Kristau
Eskolak…
15.- https://www.pantailakeuskaraz.eus/euskarazko-ikus-entzunezkoen-aldeko-manifestua/
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Azken hilabeteotan gaia eztabaida sozial eta politikora eramaten gure ekarpena egin dugu Pantailak Euskarazetik, eta aurrerantzean ere hala jarraitzea
da gure asmoa. Espainiako Ikus-entzunezko Lege Orokorraren aurrean elkarlanean dihardugu Kontseilua, Topagunea, Hekimen eta Tokikomekin, eta badirudi
aurkeztu genituen emendakineko eskaeretako batzuk16 kontuan hartuak izango
direla lege berrian. Espainiar Kongresuko eztabaida gertutik jarraituko dugu
urtean zehar, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen, eta
Katalunia eta Galizako hizkuntza mugimenduekin batera osatutako frontetik17
araudi berrian eragiten saiatuko gara.
EITBk iragarri duen plataforma berriaren sorrera ere interes handiarekin
segituko dugu. Itxaropenez jaso genuen Primeran plataformaren albistea, baina
dirudienez, eskatzen genuenaren kontra, elebiduna izango da. Eta zoritxarrez,
praktikak behin eta berriz erakutsi izan du hizkuntza hegemoniko bat eta hizkuntza gutxitu bat tresna berean jartzen dituzunean nahitaez gertatzen dela hizkuntza
nagusiaren aldeko desoreka. Halere, plataforma martxan jartzeko ibilbidean eragiten saiatuko gara, diru publikoz sortuko duten aplikazio honen ardatza euskara
izan dadin, eta gutxienez, bertako eduki guztietan, hauek gure hizkuntzan ikusteko eskubidea bermatua izan dadin.
Gure herriarentzat euskarazko etorkizun bat irudikatu nahi badugu, gaiaren estrategikotasunaz jabetu behar gara. Trena abiatu da, eta korrika asko egin
beharko dugu hurrengo geltokian igo nahi badugu.
Euskalgintzak, ekoizle elkarteek, eta hezkuntzako eragile nagusiek ikus-entzunezkoen mundu berri eta anitzak gure hizkuntzaren geroarentzat duen
garrantzia argi ikusten dute. Guztion ekarpenekin osatu dugun MANIFESTUArekin
badugu Euskal Herri osoko erakunde eta alderdiei konpromiso zehatzak eta pauso
sendoak eskatzeko tresna. Hori izango da 2022ko bide-orria.

16.- https://kontseilua.eus/hizkuntza-politika/kontseiluak-adierazi-du-ikus-entzunezkoetan-euskararen-erabilerabermatzeko-kuotak-ezarri-behar-direla/
17.- https://kontseilua.eus/wp-content/uploads/2021/12/Eskarien-zerrenda-Lista-de-demandas.pdf
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Berdinago Foroa, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2021.12.22

10. Ikusgarritasunaren
erronka: fikziozko
serieak gazteen
artean

Edorta Arana Arrieta, Maialen Goirizelaia Altuna, Naia Laka Arrizubieta, Blanca
Miguelez-Juan, Bea Narbaiza Amillategi eta Itziar Zorita Agirre
Applika+ ikerketa proiektua, UPV/EHU

1.

UPV/EHUren NOR Ikerketa Taldearen (IT881-16) Applika+
(UPV/EHU, EITB, Tabakalera eta Kulturaren Euskal Behatokia)
ikerketa proiektuaren (US20/21) barruan kokatzen da
artikulu hau.

Ikerketa desberdinek erakusten dute gero eta jende gehiagorengana heltzen
direla IKTak eta handituz doala egunean zehar eskaintzen diegun denbora
(IAB, 2021; We are social, 2021, AIMC, 2021; Barlovento Comunicación,
2022; Médiamètrie, 2021). Lanerako, denbora pasarako, komunikatzeko
edo informazioa jasotzeko gero eta garrantzitsuagoa gertatzen ari da sarera
konektatuta dagoen gailua eskuetan edukitzea.
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Testuinguru honetan, gero eta zailagoa suertatzen da bereiztea IKTek definitzen dituzten espazioak, denborak eta tresna elektronikoen zertarakoak.
Eremu publikoak eta pribatuak, lanekoak eta aisialdikoak eta horietan denetan erabiltzen ditugun mugikorrak, ordenagailu eramangarriak, tabletak ala
telebista adimentsuak oso txertatuta dauzkagu gure egunerokoan.
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Edozelan ere, gauza guztietarako erabiltzen diren tramankuluak izan arren,
hiru funtzio sozial jartzen dira gainerakoen aurretik: kideekin komunikatuta egotea, informazioa jasotzea eta entretenituta sentitzea. Lehen esan
bezala, nahastu egiten dira hiru zeregin hauetarako erabiltzen ditugun
aparailu eta baliabide informatikoak baina antzeman daiteke nolabaiteko
espezializazioa. Komunikaziorako sare sozialak eta bapateko mezularitza erabiltzen dira gehiago mugikorren bidez. Informazioa kanalizatzeko
oraindik ere telebista eta bere pantaila handia hobesten dira. Eta, azkenik,
entretenimendua deiturikoan aritzen dira, batetik, telebista bera zuzeneko
edukiekin, bigarrenik, sare sozialak bideo laburren bidez eta, azkenik, fikzioa
bereganatuz, plataforma digitalak.
Azken honi buruz arituko gara artikulu honetan, jendearen egunerokoan
fikzioak leku handia okupatzen duelako, bereziki gazteagoen artean, eta
gainera horrek argitzen digulako zer eduki gustatzen zaizkien, noiz eta non
ikusten duten eta horren gainetik, nola deskubritzen dituzten fikziozko
eduki horiek hain oparoa den ikus-entzunezko katalogo zabalean. Idatzi
honetan, arreta jarriko dugu Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako gazteen kontsumo portaeretan, horretarako sortua dugun Ikusiker Paneleko
kideei luzatu dizkiegun inkestetako erantzunak aztertuz. 11 eta 23 urte
bitarteko gazte hauen artean fikziozko edukien garrantzia eta produktu
desberdinen ikusgarritasunaz arituko gara.

1. Ikusitako azken edukia
Sarreran esan dugun gisan, gaur egun, gazteen artean bereziki handia da
ikus-entzunezkoen presentzia. Produktu horien izaeran eta kontsumo
portaeran sakondu nahi izan dugu eta horretarako hainbat galdera-sorta
erabili ditugu. Hasteko, azken egunetan ikusitako bideo, programa ala storien artean, entretenimenduzko, informaziozko ala fikziozko edukirik ba ote
zegoen galdetu diegu Ikusiker Panela osatzen duten UPV/EHU eta NUPeko
ikasleei, 2021eko hasieran (1). Erantzunetan garbi ageri da unibertsitari hauei
erraz datozkiela burura entretenitzeko asmoarekin, informatuta egoteko
helburuarekin ala fikziozko edukiak gozatzearekin erlazionatzen dituzten
edukiak. Lehen irudi honetan ikusten denez, bestelako eduki motak egon
badaudela, baina gazte gehienek lehen kolpean hiru eduki horiek gogoratzen dituztela garbiago.

1. Irudia: Azken 2-3 egunetan unibertsitateko panelkideek ikusitako eduki motak (Aukera anitza)
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15,6

12,6

1.2

Iturria: Ikusiker Panela, 2021eko otsaila.

Bestetik, 18-23 urte bitarteko gazteei egiten dituzten ikus-entzunezko
kontsumoak eta horretarako erabiltzen dituzten plataforma, kanal edo
hornitzaile gustukoenak zehazteko eskatu diegu. Inkestetan jasotako
erantzunetatik, hiru hauek dira aipatuenak: Youtube, Instagram eta ordainpeko VoD plataformak (horien artean nagusiki Netflix). Hiru sistema erraldoi
horien atzetik telebista lineala aurkitzen da ikasleen % 27,2arekin, hori bai,
telebista tradizionalen Nahieran zerbitzuen aurretik (% 13,2), bigarren irudiak erakusten duen modura.
2. Irudia: “Bideoak, programak, reelak, storieak eta horrelako ikus-entzunezkoak ikusteko zer sistema erabiltzen duzu gehien?”
(Aukera anitza)

Iturria: Ikusiker Panela, 2021eko otsaila.
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2. Fikziozko edukien nagusitasuna
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Behin ikusita fikzioaren pisua (serieak izanik gustukoen eta gehien jarraitzen
dituztenak) eta ordainpeko plataforma digitalen garrantzia kontsumo horiek
bideratzerakoan, interesgarria iruditu zaigu jakitea nola iritsi diren eduki
horietara. Alegia, hain oparoa denez ikus-entzunezkoen merkatua, zergatik eta nola aukeratzen dituzten serie batzuk eta ez besteak. Horretarako,
luzatu dizkiegun inkestetan, hainbat esaldien gaineko adostasun-mailan
adierazteko eskatu diegu.
Hau da erabili dugun galdera:
“Zergatik ikusten dituzu serieak? Esan mesedez noraino zauden ados
hemen esaten diren esaldiekin
• Nire lagunek ikusten dituzte eta haiek gomendatuta
ikusten ditut nik ere.
• Sare sozialetan enteratzen naiz zeintzuk diren
interesgarrienak eta horiek ikusten ditut.
• Nik gustura ikusten ditut plataforma digitalek beraiek
(Netflix, Amazon...) proposatzen dizkidatenak. “
Hurrengo irudietako emaitzek ageri-agerian uzten dute gazte hauen
iritziz, hiru faktorek eragin positiboa daukatela zer ikusiko duten erabakitzeko orduan eta hala dio, hurrenez hurren, inkestatuen %53,9k, %50ek
eta %53,5ek (“guztiz ados” eta “apur bat ados” erantzunak batu ditugu).
Laurden bat pasatxok ez du garbi ikusten noraino sentitzen duen lagunen,
sare sozialen ala algoritmoen bultzada beraien kontsumoa markatzerakoan.
Agerikoa da oso baxuagoa dela eraginik identifikatzen ez dutenen kopurua.
3. Irudia: Serieen gaineko informazioa eta proposamenak nondik sortzen zaizkie 11-23 urte bitarteko inkestatuei.
53,9
50

53,5

29
25,1

27

25
19,5

17,1

ALDE

NEUTRO

KONTRA

NIRE LAGUNEK IKUSTEN DITUZTE
ETA HAIEK GOMENDATUTA IKUSTEN DITUT NIK ERE
SARE SOZIALETAN ENTERATZEN NAIZ
ZEINTZUK DIREN INTERESGARRIENAK ETA HORIEK IKUSTEN DITUT
NIK GUSTURA IKUSTEN DITUT
PLATAFORMA DIGITALEK BERAIEK PROPOSATZEN DIZKIDATENAK

Iturria: Ikusiker Panela, 2021eko uztaila.

Beraz, gazteen erdia pasatxok hiru informazio edo proposamen-iturri horiek
zehaztu ditu, besteen gainetik, haien kontsumoan eragiten duten faktore
gisa.
Edozelan ere, adinaren arabera, panelkideen artean suma daitezke desberdintasunak lagunak, sare sozialak eta algoritmoak identifikatzerakoan
beraien kontsumo baldintzatzaile modura.

Ondoko bi irudietan ikus daitekeenez, NUPeko eta UPV/EHUko ikasleen
artean, 18-23 urteko panelkideen erantzunetan oinarrituta, esan daiteke
sare sozialetako aipuek eta iruzkinek eragin nabarmenagoa daukatela fikzio
seriatuaren kontsumoan.
4. Irudia: Serieen gaineko informazioen eta proposamenen eragina Bigarren Hezkuntzako ikasleen kontsumoan.
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SARE SOZIALETAN ENTERATZEN NAIZ
ZEINTZUK DIREN INTERESGARRIENAK ETA HORIEK IKUSTEN DITUT
NIK GUSTURA IKUSTEN DITUT
PLATAFORMA DIGITALEK BERAIEK PROPOSATZEN DIZKIDATENAK

Iturria: Ikusiker Panela, 2021eko uztaila.
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Esaterako, inkestatutako gaztetxoagoen artean (11-17 urte bitartekoak),
apur bat apalagoak dira sare sozialen eta lagunen eraginaren gaineko iritziak
eta aldiz markatuagoa Netflix, HBO edo Amazon Prime Video aplikazioek
automatikoki egiten dituzten proposamen pertsonalizatuena.

5. Irudia: Serieen gaineko informazioen eta proposamenen eragina unibertsitateko ikasleen kontsumoan.
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NIRE LAGUNEK IKUSTEN DITUZTE
ETA HAIEK GOMENDATUTA IKUSTEN DITUT NIK ERE
SARE SOZIALETAN ENTERATZEN NAIZ
ZEINTZUK DIREN INTERESGARRIENAK ETA HORIEK IKUSTEN DITUT
NIK GUSTURA IKUSTEN DITUT
PLATAFORMA DIGITALEK BERAIEK PROPOSATZEN DIZKIDATENAK

Iturria: Ikusiker Panela, 2021eko uztaila.

Beraz, izan sare sozialetan aipatuak direlako, bakoitzaren kontsumo historikoetan oinarrituta VoD plataformak modu automatizatuan proposatuta ala
lagunek gomendatuta, zeintzuk dira Hego Euskal Herriko gazteek ikusten
dituzten serieak? Eta, orohar, nolakoa da kontsumo hori?
Galdera hauen eta beste batzuen gaineko informazioa aletuz joango gara
ondoko pasarteetan, 2020-2021 ikasturtean zehar eginiko inkestaldietako
datuez baliatuz.
Hasteko gogoratuko dugu serieak direla fikziozko oso produktu definituak,
iraupenez gehienetan ordu betetik beherakoak eta maiz atal askotakoak
(noski, badira 6 kapitulutara mugatzen direnak). Serieen bilakaera oso
nabarmena izan da azken hamarkadan, telebistagintza linealetik ordainpeko zerbitzuetara jauzi kuantitatibo eta kualitatiboa egin zuenetik. Gai,
xede-talde, produkzio mota, jatorri, narratiba eta arrakasta desberdinekoak
izanik ere, serieak gaur gaurkoz ikus-entzunezko kontsumoaren oinarriak
dira.
Serie desberdinen gaineko arrakasta neurtzeko, hasteko, inkestan parte
hartu duten gazteei eskatu diegu modu librean esateko zeintzuk diren
haien gustuko produkzioak. Esan dituzten izenburuz betetako multzo
horretan gehien aipatzen dituzten serieen irismenean sakondu ahal izan
dugu ondoren.

Seigarren irudiak arrakastaren neurria jartzen du, bertan ageri baitira bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko ikasle inkestatuetatik zenbatek ikusi
dituzten ospetsuenak diren serieak. Datua argia da: gazteen erdia pasatxok
zerrendako lehen lauak ikusi ditu, alegia: La casa de papel, Élite, Stranger
things eta Sex education. Irismen handiena duen laukote horren ostean
dator errenkada luze bat, irismen maila txikiagoa lortu duten serieen izenburuekin. Sakabanatuago ageri diren serieen gaineko balorazioa egiterakoan
ez dago gaizki gogoratzea, ikaragarri zabala dela gure gazteek eskura duten
ikus-entzunezkoen nazioarteko katalogoa.

Unibertsiatea

Bigarren Hezkuntza

Iturria: Ikusiker Panela, 2020-2021 ikasturtea.

Bigarren Hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleen kontsumo-portaeran
sakonduz, eta fikzio seriatuari buruz ari garenez, galdetu diegu ikusitako
azken produktua zein plataforman ikusi duten, zein aparailu erabiliz, eguneko zein momentutan eta, orohar, ikusitako azken seriearen gaineko
zer balorazio egiten duten. Hiru galdera hauek serieen kontsumoaren
ekosistema osatzen laguntzen digute eta hain ospetsuak bilakatu diren
ikus-entzunezko produktuen gaineko informazio zehatzagoa eskaintzen
dute.
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6. Irudia: [6.Irudia: Kapitulu bat ala gehiago ikusitako serieen irismena]

Lehen galderari emaniko erantzunetan ikus daiteke ikasle hauetako lautik
hiruk plataforma digitalen bidez ikusi dutela gogoan daukaten azken serie
hori. Gainera, horri gehitu beharko genizkioke beste % 10 bat doako webguneen eskutik eta % 5aren bueltan sare sozialen bidez ikusi dutenena. Beraz,
serieen kontsumoaren ingurune naturala VoD zerbitzuak dira eta oso apala
da telebista aipatzen dutenena. Gehituta ere telebista lineala eta Nahieran
zerbitzuen bitartez ikusi dutenena, ehunekoak ez dira oso altuak (BHkoen
kasuan % 8,5 eta unibertsitarienean % 6,7).
7. Irudia: Ikusitako azken seriea zein plataformaren bidez izan da
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Iturria: Ikusiker Panela, 2020-2021 ikasturtea.

Online bidezko hornitzaileen pisua nabaria da goiko irudian, eta beheraxeago
zehazten da ikustaldietarako gehien erabiltzen dituzten aparailuak. Hemen,
interesgarria da ohartaraztea desberdinak direla BHko ikasleek (11-17 urte)
eta unibertsitatekoek (18-23 urte) dituzten bizi-ohiturak eta zaletasunak
eta hori islatzen dela ordutegian, ekipamendu elektronikoan eta gustuetan,
eta, orohar, ikus-entzunezko produktu seriatu hauen kontsumoan ere.
Esaterako, eskatu diegunean zehazteko zein den azken seriea ikusteko
erabilitako tramankulu elektronikoa, BHko ikasleen kasuan ia bikoitza da
telebista arruntean ikusi dutenena. Kontrara, unibertsitateko ikasleen artean
%44ra heltzen da ordenagailu eramangarriaz baliatutakoena. Kopuruek
homogeneizaziora jo dute gainontzeko aparailuen erabilera apalagoari
dagokionez. Agian, azpimarragarria da serieak ikusteko telefono mugikorra
aipatzen dutenen kasua mugatua dela; BHko ikasleen % 17,6 eta unbertsitarien % 13,1.

8. Irudia: Azken seriea ikusteko erabilitako aparailua
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Iturria: Ikusiker Panela, 2020-2021 ikasturtea.

Hurrengo irudiak, bestetik, aukeratutako azken seriea eguneko zein unetan
ikusi duten argitzeko balio digu. Bertan irudikatzen denez, antzematen da
gaua dela serie hauen prime-timea, bereziki unibertsitarien artean (erantzunen % 66,7ak iluntzeko ordutegia zehaztu du). Edozelan ere, aipatzekoa
da arratsaldea oso ohikoa zaiela serieak ikusteko bi adin tartekoei, batez
beste, azken seriea arratsaldean ikusi dutenen kopurua berrogeita hamarraren bueltan kokatzen baita.
Galdetu diegunean gainera, ea aste barruan ala asteburuan desberdinak
ote dituzten serieak ikusteko ordutegiak, erantzunek adierazten dute
asteburuetan gaua hobesten dutela batzuk zein besteek, kasuen % 80aren
bueltan.
9. Irudia: Serieak ikusteko momenturik arruntena (aste barruan; aukera anitza
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Iturria: Ikusiker Panela, 2020-2021 ikasturtea.
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50,9 27,3

Amaitzeko, eta dagoeneko errepasatu dugunez serieen kontsumoan
ematen diren portaera ohikoenak, beti ere ikusi duten azkena erreferente
modura hartuta, beste galdera baten bidez serie hori ebaluatzeko eskatu
diegu. Bakoitzak ikusi duen seriearen bidez, nolabait, genero horren gaineko
asebetetasuna zenbatekoa den jakin nahi izan dugu. Zerotik bosterako
eskalan, ikusitako azken serieari nota jartzea izan da eman diegun lana.
Erantzunetan sumatzen da ikasketa-mailari dagokion desberdintasunen
bat. Gazteagoek errazago ematen diete nota altuena (5) eta unibertsitarien
iritziz, ikusi dituzten serieek merezi dituzten notak, bere positibotasunean,
baina, bostetik 4aren eta 5aren artean kokatzen dira.
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10. Irudia: Ikusitako azken serieari jarritako nota.
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Iturria: Ikusiker Panela, 2020-2021 ikasturtea.

Aipatu dituzten serieen artean Euskal Herrian ekoiztutakoen eta euskarazkoen kopurua oso baxua da. Oro har, arrakastatsuak direnen fikziozko
ikus-entzunezkoen hizkuntzak, bikoiztuak ote diren eta azpidatzien erabilerari buruzko datu zehatzagoak aurkitu daitezke Ikusiker Panelean eginiko
beste ikerketa batzuetan (Ikusiker Panela, 2020).

3. EITBren hainbat produkzioetan
arreta jarrita

Hemendik aurrera, serieen gaineko aurre-ezagutza, jendearengana iristeko
erabilitako hedapen sistema eta kontsumoaren artean erlaziorik ba ote
dagoen ikusteko zantzu bila arituko gara. Horretarako, EITBren lau ekoizpen
zehatz hartuko ditugu aztergai eta UPV/EHUko hainbat ikasleen iritzietan
oinarrituko gara estatistikoki duen esanguragatik baino, joerak markatzeko
interesgarria izan daitekeela pentsatuz.
2019 eta 2021 bitartean EITBk eskaini dituen “Ihesaldia”, “Euria ari du”,
“Daniel(a)” eta “Irabazi arte” fikziozko saioak dira kontuan hartuko ditugunak. UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko graduko
eta masterreko hainbat ikasle-geletako kideen laguntzarekin produkzio
hauen gaineko informazioa jaso ahal izan dugu, horretarako propio eginiko
inkestak erabiliz. Esan bezala, bereziki interesatu zaizkigu produkzio horien
berri ba ote zuten jakitea eta, gainera, ikus-entzunezko horientzako hedapen sistema egokiena zein litzatekeen zehaztea.
Lau fikziozko serieen kasuan, oso txikia zen estreinatu eta denbora gutxira
egindako inkestan haren berri zeukaten komunikazio alorreko ikasleen
kopurua. Ezezagutza maila horretatik abiatuta, noski, are txikiagoa zen
azterketa egin genuen momentuan ikusita zutenen ehunekoa.
“Daniel(a)” (2021) sei ataleko websailaren kasura mugatuta, produkzioa
estreinatu eta handik bi astera inkestatu genituen komunikazio alorreko
graduko eta masterreko ikasleak. Online euskarrietarako bakarrik ekoitzia
izan zen euskarazko fikziozko produkzioa ikusia zutenen kopurua hutsaren
hurrengoa zen. Modu berean, “Daniel(a)” seriearen berri eduki edo hari buruz
zerbait entzuna zutenen %17 eta %24 baino ez zen, graduko eta masterreko ikasleen artean, hurrenez hurren.
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Artikulu honen aurreko ataletan azaldu dugu nolako lekua duen fikzioak
Ikusiker Panela osatzen duten ikasleen kontsumoetan eta non, noiz eta zein
aparailu bidez ikusten dituzten gazte hauek gustukoak dituzten serieak.
Izenburu eta guzti aipatu ditugu, oso arrakastatsuak suertatu diren hainbat
produkzio, eta esan dugu horien artean oso-oso gutxi direla Euskal Herrian
ekoitzitakoak. Gainera, inkestetatik jasotako erantzunen bidez, azpimarratu
dugu gazteen kontsumoan eragina duela sare sozialetan serieen gainean
ikasleek zerbait irakurri izanak, algoritmoek botatako proposamenek ala
lagunek emaniko gomendioek.

EITBk emititutako “Ihesaldia” (2019), “Euria ari du” (2020) eta “Irabazi arte”
(2021) ekoizpenei buruzko inkestetan, UPV/EHUko ikasleek berretsi zuten
haientzat ez zela bat ere ohikoa telebista lineala erabiltzea fikzioa ikusteko.
Gazte hauen iritziz, hauek bezalako serieen hedapen sistema egokienak VoD
plataformak, Youtube, sare sozialak eta Nahieran zerbitzuak dira. Ondoko
irudian ikus daiteke graduko eta masterreko ikasleen ustez produktu hauetarako difusio-sistema egokienak kontsideratzen dituztenen ehunekoak.
11. Irudia: “Ihesaldia”, “Euria ari du”, “Daniel(a)” eta ”Irabazi arte” serietarako hedapen-sistema egokienari buruzko iritziak.
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Telebista lineala

Youtube

VoD plataformak (Netflix, HBO...)

Sare sozialak

Nahieran zerbitzua

Besteak

Iturria: Ikustes txostena, 2019, 2020 eta 2021.

11. irudiaren lehen marran ikusten da inkestatutako ikasle unibertsitarien ehuneko 77,3k telebista tradizionalaz kanpoko ikusten dituela hauek
bezalako fikziozko saioak. Platafoma digitalena da hobesten den distribuzio-sistema (% 25,5), Nahieran (% 18,5), Youtube (%16,9) eta sare sozialen
(% 15,5) aurretik.
Atal honekin amaitzeko, eta lehengo argudioetatik tiraka, “Daniel(a)” produkzioaren azterketan egindako azken galdera bati egingo diogu kasu. Esan
dugun gisan, transexualitatea jorratzen duen webserie honen gaineko aldez
aurretiko oso informazio gutxi zuten inkestatutako 60 unibertsitariek eta
oso-oso txikia atalen bat ikusia zutenen ehunekoa. UPV/EHUko komunikazio ikasketak egiten dituzten gazte hauekin burututako aurkezpen ekitaldi
baten ostean (euskaraz eta gaztelaniaz ikasten duten hirurogei bat ikasle
bildu genituen, Leioako kanpusean, 2021eko azaroaren azkenetan, produkzioaren gidoilariarekin eta errealizadorearekin, fikziozko saioaren berri eman
eta produkzioaren gora beherak azalduz), handiak izan ziren ostean, beraien
etxean, seriearen webgunera jo zutenak eta baita atal desberdinak ikusi
zituztenen kopuruak.

Artikuluaren azken irudian ikus daitekeenez, esperimentuan parte hartu
zuten ikasleen %38k lehen atala baino ez zuen ikusi, baina %41ek seiak.
Bi datu hauek erakusten dute ez bakarrik zein garrantzitsua den produkzio
baten berri izatea eta gazteek eskura daukaten serieen katalogo erraldoitik bereiztea, baizik eta, bakantze hori egin eta gero, atxikimendua eta
ondorioz ikusitako atal kopurua altua dela. Kontuan hartu behar da, gainera,
ariketa gisa eginiko azterketa honetarako aukeratu den ikus-entzunezko
produktua, sarean bakarrik ikus zitekeela, beraz, ikasleentzako ohikoagoa
suertatzen den ingurunean.

atal bakarra

bi atal

hiru atal

lau atal

bost atal

ata guztiak
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12. Irudia: Esperimentuan arituta ziren UPV/EHUko komunikazio graduetako ikasleek ikusitako “Daniel(a)”
webseriearen kapitulu kopurua (%).

4. Ikusgarritasunaren garrantzia
Ikerketa desberdinek erakusten dute gazteen artean baxua dela Euskal
Herrian ekoiztutako ikus-entzunezko produktuen audientzia, are eta apalagoa euskarazkoena, bereziki online plataformetan zabaltzen diren serie,
pelikula zein programetan. Arazoa konplexua da, faktore anitzek baldintzatua eta hausnarketa sakona eskatzen duena.
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Artikulu honetan, Ikusiker Panela eta Ikustest (Ikus-entzunezkoak testatzeko laborategia) izeneko ikerketetatik ateratako datuetan oinarrituta,
bi ideia azpimarratu nahi izan ditugu: lehenik, gazteek erabiltzen dituzten
online medioek eta euskarriek zedarritzen dutela beraien ikus-entzunezko
joko-eremua eta, bigarrenik, eskura dituzten serie, pelikula ala bideoen
katalogo erraldoian, hemengo produktuek ikusgarritasun gutxi daukatela.
Hemengo gazteen ikus-entzunezkoen kontsumoa altua da, online bidezko
plataforma eta medioetan bereziki. Oro har, programazio itxiko telebistak
garrantzia galdu du eta zuzenekoak edo noizbehinkako ebentoak kenduta,
ez du beraien egunerokoan ia lekurik okupatzen.
Hiru nahi edo zereginetarako erabiltzen dituzte IKTak: beraien artean komunikatzeko, informatuta egoteko eta denbora pasarako. Azken funtzio sozial
horretarako fikzioak leku garrantzitsua du.
Ikusiker Paneleko kide diren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako
ikasleek garbi erakusten dute oso modu librean aritzen direla nazioarteko
katalogo erraldoian barrena. Eskura dituzten sare sozial, plataforma digital
eta, orohar, oline baliabideak erabiltzen dituzte modu erosoan. Pil-pilean
dauden ikus-entzunezko produktuak kontsumitzen dituzte, jatorri, eduki
eta hizkuntza desberdinetan dauden produktuak gozatuz.
Itxura batean mugarik ez duen eskaintza horretan zer aukeratu eta zer
ikusiko duten erabakitzerakoan, artikulu honetan azaldu dugunez, gazteek
kontuan hartzen dituzte beraien lagunen gomendioak, plataforma digitalek
proposatutakoak eta sare sozialetan entzuten dituztenak. Hor dago beraz,
hemengo ikus-entzunezko produktuek landu beharreko bigarren gakoa:
eduki horiek ikusgarri jartzea. Ikustest laborategian aztertu ditugun hainbat
produktuen gaineko ebaluazioek erakusten dute merkatuan dauden beste
batzuen mailakoak direla baina ez direla iristen publiko zabalera. Alegia, eta
besteak beste, ikus-entzunezko horietako gaiak, pertsonaiak edota erritmoak homologagarriak izan arren ez dutela lortzen jendearengana heltzea.
Nazioarteko produkzioen dizdirak itzala egiten die. Hortxe, zalantzarik gabe,
erronkarik behinena. Bereizgarri gisa funtzionatuko duten faktoreak definitzea eta ondo kudeatzea. Xede horrekin, beharrezkoa da Euskal Herriko
ikus-entzunezkoen marka lantzea eta aplikatzea. Izan ere, ikasleen artean
burutu diren esperimentuek erakusten dute ez dela txikia behin produktu
baten berri izan eta gero, ikusi, gustatu eta engantxatzen direnen kopurua.
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Applika+ (US20/21) ikerketa-proietuan, UPV/EHU, Tabakalera, EITB eta
Kulturaren Euskal Behatokia ari dira elkarlanean. Lan-ildo deberdinak
ditu eta horietariko bi aipatzen dira arikulu honetan: Ikusiker Panela eta
Ikustest-Ikus-entzunezkoak testatzeko laborategia. Ikusiker Panelak
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gazteek daukaten ikus-entzunezkoen kontsumoa eta Informazioen eta Komunikazioen Teknologien
(IKT) erabilera aztertzea du helburu. Bi komunitate autonomo hauetako
bigarren hezkuntzako (BH) eta unibertsitateko hainbat ikasleek osatzen
dute panela. Lehenean 11-17 urte bitartekoak daude eta, bigarren multzoan,
unibertsitatekoak, 18-23 urtekoak. Ikerketan parte hartzen duten gazteen
kopurua, batez beste, 2.500ekoa da. www.encuestafacil.com plataformaren bidez egiten dira inkestak.
Ikusiker Panelari buruzko informazio gehiago www.ikusiker.eus webgunean
aurkitu daiteke.

11. Itzulpen
automatikoa:
euskara hutsezko
hedabideetatik
euskara ardatz
duten proiektu
komunikatibo
eleaniztunetara
Josu Aztiria Urtaran
Adimen Artifiziala Hizkuntzan unitateko zuzendaria. Elhuyar Fundazioa

Azken urteetan aldaketa handiak egon dira eta ikasketa automatikoko
arkitektura neuronal berrien bidez aurrerapen izugarriak ezagutu ditugu
lengoaia naturalaren prozesamenduan eta itzulpen automatikoan bereziki.
Eraldaketa teknosozial berritu eta betean gauden honetan, euskarazko
hedabideen eraldaketa digitalaren eta euskararen garapen osoaren auzia
eskutik helduta datozkigu.
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1. Adimen artifiziala eta lengoaia
naturalaren prozesamendua:
estrategia sinbolikotik ikasketa
automatikora
Adimen artifizialaren inguruko definizio zehatza ematea zaila eta ausarta
den arren, esan daiteke konputazio-sistemen bidez pertsonen prozesu
mentalak imitatu eta horietatik ikasteko gaitasunak sortzen dituen diziplina
zientifiko-teknologikoa dela; hau da, adimen artifiziala makinek giza adimena imitatzeko duten gaitasuna da.
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Honenbestez, adimen artifiziala makinek giza adimena imitatzeko duten gaitasuna bada, eta hizkuntzaren ulermena eta mintzamena giza adimenaren
adierazpen nabarmenenak badira, Lengoaia Naturalaren Prozesamendua
(LNP hemendik aurrera) adimen artifizialaren muin-muinean dagoen diziplina
dela esan dezakegu. Esaterako, LNP AI-complete problem1 bezala ezagutua
da adimen artifizialaren esparru zientifiko teknologikoan, hau da, algoritmo
konplexuak eta sendoak eraikitzen diren adimen artifizialeko alorra dela
hain zuzen ere.
UPV/EHUko HITZ Zentroak egindako txosten baten arabera2 Adimen
Artifizialeko ikerketa-ekoizpenaren % 40 LNPrekin lotuta dago, eta honek
eman diezaguke beraz, adimen artifizialak hizkuntzan azken urteotan izan
duen bilakaeraren eta izango duen garapenaren neurria. Hizkuntzaren
bidez pertsonen eta makinen arteko komunikazioa, baita pertsonen artekoa ere, errazteko tresna konputazionalak ikertzeaz arduratzen da LNP.
Jarduera zientifiko-teknologiko giltzarria da beraz; eta are gehiago izango
da etorkizunean.
Azken urteotan adimen artifizialak hizkuntzan aparteko aurrerapena izan
du, batez ere sare neuronal sakonetan oinarritutako algoritmoen bidez,
Deep Learning bezala ezagutua dena. Algoritmo hauen hobekuntzari esker
zerbitzu ugari automatizatu dira, emaitza bikainak lortu dira ataza desberdinetan eta hizkuntza askotan; eta ongi dakigun bezala euskararekin ere
emaitza bikainak lortu dira.
Orain arte adimen artifiziala eta zehazki lengoaia naturalaren prozesamenduan bi estrategia eta hurbilpen zientifiko nagusitu dira; alde batetik hurbilpen
sinbolikoan oinarritutako paradigma; eta bestetik, 2010etik aurrera indarra
1

https://en.wikipedia.org/wiki/AI-complete

2

2021ean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikara Sailburuordetzarentzat egindako Hizkuntza Teknologien
inguruko egoeraren txostenean ageri da datu hori.

hartu duen eta nagusi bihurtu den ikasketa automatikoan oinarritutako
hurbilpena.

Ikasketa automatikoan eta zehazki ikasketa sakonean oinarritutako estrategia da orain nagusi. Ikasketa automatikoan adibideekin erakutsitakoa
ikasten du makinak (Testu-corpus handiak eta elebidunak), eta gero beste
antzeko kasuetan aplikatzen ditu. Ikasketa sakonean gainera, erakutsitakoa
ez ezik, erakutsitako horretatik eratortzen dena ere ikas dezake makinak:
portaera hori lortzeko ikasketa sakonak sare neuronaletan oinarritutako
arkitekturak erabiltzen dituelarik.
Ikasketa automatikoaren eta zehazki ikasketa sakonaren tekniken bidez
adibideetatik ikasten duten sistemen nagusitasuna etorri da, hizkuntza-teknologien kalitatea, heldutasuna eta irisgarritasuna izugarri handituz.
Esan daiteke, orain arteko tresnak heldutasun-maila baxua zutela, oraingoak aldiz produkzio-prozesu askotan txertatzeko modukoak dira.

3

Apertium kode ireiko itzulpen automatikoko plataforma da hizkuntza-erregeletan oinarritutakoa:
https://apertium.org

4

2007an sortu zen itzultzaile automatiko bat da Matxin, gaztelaniatik euskarara itzultzen zuen lehen itzultzaile
automatikoa, erregeletan oinarritutakoa eta kode irekikoa. Elhuyarrek eta EHUko Ixaikerketa-taldeak sortu
zuten: http://matxin.elhuyar.eus/

5

Orain ez dago atzigarri. Eusko Jaurlaritzak 2,5 miloi euro gastatu ditu eta sistemaren jabetza (Hiztegiena eta
lexikoena kenduta) enpresarena izaten jarraitzen du. Lizitazio gehienak (hasierakoa izan ezik) lehiaketa publikorik
gabe esleitu ziren eta 1,9 milioi euro inguru izan ziren. Oso kudeaketa kritikagarria nire ustez: esleipenak egiteko
moduagatik, inbertsio publikoaren erabileragatik, teknologiaren jabetza ez eskuratzeagatik, kode irekiko sistema
ez bultzatzeagatik eta lurralde ikerketa-zentroekin ez kontatzeagatik.
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Hurbilpen sinbolikoaren arabera makinek ulertzeko moduko erregelen bidez
deskribatu nahi izan da hizkuntza, hizkuntzak dituen maila eta ezaugarri
guztien xehetasunak makinari irakatsiz: lexikoa, morfologia, morfosintaxia,
sintaxia, semantika, pragmatika. Hurbilpen honetan berebiziko garrantzia
izan du hizkuntzalaritza konputazionalak, hizkuntzalariak eta informatikariak elkarlanean hizkuntzaren deskribapena zorroztea eta sistematizatzea
izan baita helburua; askotan, ordea, estaldura urriko sistemak eta teknologiak sortu dira. Hurbilpen sinbolikoa nagusi izan da LNPko ataza nagusietan
orain gutxi arte eta baita itzulpen automatikoan ere. Itzulpen automatikoaren
kasuan antzekotasun handiko eta egitura gramatikal antzeko hizkuntzen
arteko ariketak egiteko emaitza onak lortu izan dira (Apertium3 erregeletan
oinarritutako kode libreko sistema automatikoa dugu bide horren erakusgarri). Aitzitik, kode librean oinarritutako Matxin itzultzaileak4 (Elhuyarrek
eta EHU/UPVko IXA Taldeak garatu zutena) edo Eusko Jaurlaritzarentzat
Lucy Software enpresak garatutako sistemak5 oso urruti zeuden Apertium
bezalako sistemen emaitzetatik. Hau da: gaztelania eta katalana edo galegoaren arteko itzultzaile automatikoek ongi funtzionatzen zuten, baina
gaztelania eta euskararen artekoek ez.

1. Irudia: Practical Natural Language Processing:
A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems, 15. Orrialdea.
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Urteetan egin den ikerketa eta trebatutako goi-mailako ikertzaileak ditugu
orain, Interneten eztandak testu-masa eta datu-bilduma erraldoiak ekarri
dizkigu (makinek ikasteko adibide asko dituzte hain zuzen ere), sare neuronalak entrenatzeko konputazio-ahalmen handia dago eta korporazio
teknologiko handiak esfortzu ekonomiko eta humano erraldoia egiten ari
dira itzulpen automatikoa bezalako atazetan geroz eta emaitza hobeak lortzeko. Erabateko aldaketa eta eztanda ekarri du honek guztiak, eta orain
arte irudikatu ere ezin genituen aukerak ireki zaizkigu parez pare. Hurbilpen
honek iraultza ekarri du euskarazko hizkuntza-teknologietara.
Azken hiru urteetan gainera, LNP barruan erabat disruptiboa den paradigma-aldaketa berri bat ari da garatzen: hizkuntza-eredu neuronal orokorrak
(domeinu zabaletara bideratuak) entrenatzen dira, gero, entrenamendu txiki
batzuen bidez, gai garelarik beste domeinu bateko edo hizkuntza bateko
atazetan bikain funtzionatzeko.
Korporazio teknologiko erraldoiak (Google6, Facebook7, Amazon, etab.)
ikaskuntza sakoneko eta transferentzia bidezko ikaskuntzako (transfer
learning) teknikak erabiltzen ari da dira LNP aplikazioak garatzeko. Adibide
adierazgarri bat jartzearren, Googlek oraintsu aldatu du bilatzailearen
oinarrizko algoritmoa aurrez entrenatutako hizkuntza-eredu neuronaletan
oinarritutako algoritmo batekin.

6

https://research.google/research-areas/natural-language-processing/

7

https://ai.facebook.com/research/NLP/

Paradigma aldaketa honek aukera handiak ekartzen dizkio euskararen
garapenari eta baliabide urriko hizkuntzei, izan ere, transfer learning teknikei esker baliabideetan (adibideetan, testuetan, datuetan) aberatsak
diren hizkuntzen eta baliabideetan eskas diren hizkuntzen arteko ezagutza-transferentzia egin daiteke. Horri esker, baliabideetan aberatsak diren
hizkuntzetako datuak erabiliz ikas dezakete sistemek baliabide gutxiago
dituzten beste hizkuntza batzuetako aplikazioak garatzeko. Paradigma
disruptibo honi modu egokian erantzuteko jarri genuen martxan 2020an
DeepText proiektua Elhuyar, HITZ Zentroa eta Vicomtech ikerketa-zentroen artean. 8

2. Itzulpen automatikoaren
hobekuntza: hurbilpen sinbolikotik
ikasketa automatikora
Itzulpen automatikoaren merkatuak eta erabilerak hazkunde-tasa handia
izango dutela aurreikusten dute Gartner etxeak bezalakoek egindako aurreikuspenek9 eta badu bere zentzua. Hazkunde horren eraldaketa-faktore
nagusiak nazioarteko merkatu globalen hazkundea, digitalizazio-prozesuaren bizkortzea -telelana eta komunikazio digitala nabarmen areagotu- eta
-COVID-19ak azeleratu duena.
Baina itzulpen automatiko neuronalaren (Neural Machine Translation) eztandak ere lagundu du igoera esponentzial horretan. Ikasketa automatikoa eta
ikasketako sakoneko algoritmoek itzulpen automatikoaren kalitate-maila
izugarri hobetu dute eta esan daiteke martxan zeuden prozesuak bizkortu
dituela hainbat sektoretan disrupzio zantzuak agertuz, hala nola hedabideetan eta ikus-entzunezkoetan. Azken aurrerapenen atzean Transformer
sistemetan (Vaswani et al. 2017) oinarritutako arkitektura neuronalak
daude, izan ere, sare neuronaletan oinarritutako arkitektura hori bihurtu da
itzulpen automatiko neuronaleko artearen egoera berria eta teknologiaren
kalitatean jauzi ikaragarria ekarri duena.

8

DeepText proiektua Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen, Jasamgarritasun eta Ingurumen Sailaren
Elkartek deialdiaren barruan finantzatu da funtsezko ikerketa-proiektuen atalean (KK-2020/00088

9

https://blogs.gartner.com/bern-elliot/2021/02/18/ai-enabled-translation-services-are-changing-thelocalization-landscape/
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Teknika horren bidez lortu ditugun emaitzak oso onak izan dira, eta aukera
ematen dute entrenamendu-datu gutxi duten baliabide gutxiko hizkuntzetarako aplikazio bikainak eraikitzeko. (Agerri, San Vicente, Campos, Barrena,
Saralegi eta Agirre, 2020)

Itzulpen automatikoan eman den jauzi kualitatiboaren erakusgarri da adibidez Elhuyarren Elia.eus10 itzultzaile automatiko neuronala; aski zabaldua,
hedatua eta komertzialki enpresa eta erakunde askotan erabiltzen dena.
Esaterako, 2020tik 2021era Elia Elhuyarren itzultzaile automatikoak % 40
egin du gora erabiltzaileetan, bi milioi bisitatik gora izan ditu aurten eta 610
milioi hitz baino gehiago itzuli ditu sistemak. Gaztelaniatik euskarara itzultzeko erabili da gehien, baina Eliak sei hizkuntzaren arteko itzulpenak egiten
ditu: euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalana eta galegoa.
Ez da merkatuan dagoen itzultzaile automatiko neuronal bakarra, jakina
denez. Vicomtech-ek ere badu bere itzultzailea eta motor hori erabiltzen du
Eusko Jaurlaritzako Itzuli zerbitzuak. 11
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Elhuyarren hainbat ikerketa-proiektu jarri ditugu martxan azken urteotan gure sistemen kalitatea eta egokitzapen maila ahalik eta handiena
izan dadin. Batzuetan elkarlanean, funtsezko ikerketa proiektuetan,12 eta
ikerketa aplikatuko proiektuetan aldiz, gure kabuz; gero eta itzultzaile
automatiko hobeak izan ditzagun euskararentzat. Itzultzaile automatiko
pertsonalizatuagoak, kostu gutxiagorekin ezarri ahal izango direnak eta
alborapen sozialik gabeak izango ditugu, eta geroz eta hizkuntza-bikote
gehiagotan.

2.1. Itzultzaile automatikoaren pertsonalizazioa
Itzulpen automatikoaren merkatuan gero eta beharrezkoagoa da itzulpen
pertsonalizatuak egitea, edukien eta erabiltzaileen berariazko eskakizunei
zehaztasun handiagoz erantzun ahal izateko. Nahiz eta doitasun-mailak
izugarri hobetu diren, hobekuntza horiek askoz txikiagoak dira testuinguru
espezifikoetan. Alde horretatik, itzulpen automatiko pertsonalizatuen
motorrek onura ugari ekar ditzakete itzulpen automatiko generiko ororen
aurrean.
Garrantzitsuena itzulpenaren zehaztasuna hobetzea da, eta horrek, aldi
berean, itzulpenaren kostua murrizten du (inbertsio txikiagoa edizio-ostekoan eta giza berrikuspenean). Itzulpen automatiko pertsonalizatuaren
beste abantaila nagusietako bat itzulpen-estiloa eta lehentasunezko terminologiaren erabilera kontrolatzeko aukera da.

10 elia.eus
11

Denborak esango du ea guztiontzat lekurik dagoen eta Eusko Jaurlaritzaren erabakia egokiena izan den
gizarte-ekimeneko proiektuko bat bazegoenean, baina ausartzen naiz esatera: Eusko Jaurlaritzak ezin izango
diola gizarte-erakunde batzuon dinamismoari eutsi, modeloen integrazioa geroz eta merkeagoa izango
dela (Erakunde askok erraz eduki ahalko dituzte beraien datuekin entrenatutako modeloak) eta ez duela
zentzurimizango EJIEk sustatzen ari den zentralizazioak.

12 MODELA (KK-2016/00082), MODENA (KK-2018/00087) eta TANDO (KK-2020/00074) Amezagañay, ISEA,
HITZ zentroa, Vicomtech eta Elhuyarren artean.

Itzulpen automatiko pertsonalizatua sintaxiaren, terminologiaren edo
estiloaren erabilera jakin batera egokitu daiteke. Itzulpenen doitasuna
hobetzeaz gain, itzulpen-zerbitzu pertsonalizatu batek erraztasunak eman
diezazkioke hedabide bati itzulpen-eredua bere azpiegituran txertatzeko
edo eredua modu erdiautomatikoan eguneratzeko. Horrek autonomia handia ematen dio bezeroari sistemaren pertsonalizazioa modu inkrementalean
hobetzeko.
Azken urteotan beraz honakoak dira martxan ditugun ikerlerro nagusiak
itzultzaile automatiko neuronalak geroz eta hobeagoak izateko:
Itzulpen automatikoko ereduetan terminologia pertsonalizatua
erabiltzeko aukera, profil terminologiko berri bakoitzeko eredu berririk
sortu beharrik gabe. Terminologiaren egokitzapena. Itzulpenetan
terminologia aplikatzea aukerakoa eta dinamikoa izatea, hau da,
bezeroak terminologia jakin bat itzulpenaren unean erabili ala ez
aukeratu ahal izatea, eta erabiltzen dituen hiztegi terminologiko edo
glosarioak guztiz dinamikoak eta eguneratzen errazak izatea.

•

Ereduak norberaren domeinu, erregistro eta estilora egokitzea:
Bezeroaren corpusak edo testuak aurreprozesatzeko aukera,
hainbat iragazki automatikoren bidez. Eredua norberaren domeinu,
erregistro eta estilora egokitzeko aukera, fine-tuning tekniken bidez.
Ondoren editatzeko eta berriz entrenatzeko aukera, egokitze-prozesu
dinamikoa eta inkrementala ahalbidetzeko.

2.2. Konputazio behar txikiagoa izango duten sistemak
sortzea
On-premise13 ereduak sortu eta Dockers-en oinarritutako itzulpen automatikoko sistema eramangarriak erdiautomatikoki sortzea da asmoa. Itzulpen
automatikoko sistema arinak instalatu ahal izango dira ordenagailuetan
edo konputazio mugatuko zerbitzarietan instalatzeko aukera egongo da.
Honek aukera handiak irekiko ditu, izan ere, kostu eta baliabide gutxiagorekin sare neuronalekin entrenatutako itzultzaile automatiko bikain eta
pertsonalizatuak erakunde askoren eskura egongo dira, pribatutasun eta
kontrol-eskaerak ere hobe kudeatuz.

13 https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software
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•

2.3. Genero eta gizarte-alborapen oro saihestuko duten
sistemak sortzea
Azaldu dugun bezala, arkitektura neuronalek adibideen gainean eta aurrez
sortutako testu-corpusen gainean ikasten dute, hau da, itzulpenetan,
testuetan eta datu linguistikoetan dauden datuetatik. Datu horietan alborapenak baldin badaude (eta badaude) itzultzaile automatiko neuronalak
alborapen horiek erreproduzituko ditu eta biralitate handiagoa eman esponentzialki hazten baita beraien erabilera.
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Honenbestez, euskaratik gaztelaniarako itzultzaile automatiko neuronalean genero-alborapena saihesteko eta zuzentzeko ikerketa hasita dugu
dagoeneko, entrenamendu-corpusa orekatuz edo eredua corpus orekatu
batekin orekatuz. (Saralegi, 2021).

2.4. Etorkizuneko ikerlerro berriak
Aipatu dugun bezala eredu neuronalaren etorrerak aurrerapen izugarria
ekarri du itzulpen automatikoan. Hala ere, gaur egun dauden sistemek datu
asko behar dituzte (gainbegiratze sakona) eta corpus paralelo gisa normalean milioika perpaus behar izaten dituzte. Baina harrigarriki, gizakiok ez
dugu baldintza hori behar hizkuntza eskuratzeko eta itzulpenak egiteko.
Mikel Artetxeren (Artetxe, 2020) helburua datu paraleloen mendekotasun
hori guztiz ezabatzea izan da, corpus elebakarra baino beharko ez duten
gainbegiratu gabeko itzulpen automatiko sistemak eratzeko. Gainbegiratu
gabeko itzulpenak bide ugari ireki ahal dizkie entrenamendurako datu gutxi
dituzten hizkuntzei eta etorkizuneko ikerlerro garrantzitsu baten aurrean
gaudela esan daiteke Mikel Artetxe bezalako ikertzaileei esker (Facebook
AI ikerketa-taldean dago orain).
Gure asmoak beraz argiak dira: itzultzaile automatiko neuronal hobeak eraiki
nahi ditugu euskara beste hainbat hizkuntzekin lotuz, alborapenik gabekoak, pertsonalizatuak eta konputazio-kostu txikiagoa izango dutenak,
hau da, kalitate handiko itzultzaile automatiko neuronal pertsonalizatuak,
bideragarriak eta etikoak.

3. Eleaniztasuna, eraldaketa
digitala eta albisteen kontsumoa
testuinguru azeleratu berrian:
eszenatoki hurbilak.

Beraz, Facebook-ek itzulpen automatikoaren zerbitzuaren bidez edukiak itzultzeko aukera eskaintzen duenez, geroz eta hobeagoa denez eta
izango direnez (ez soilik Facebook), hedabideek nahita edo nahi gabe ere,
euren edukia itzulita jasotzen dute erabiltzaileek. Ez dira gutxi euskarazko
hedabideetara iristen ari diren deiak eta kexak hedabidearen edukiek gaztelaniazko akatsak dituztela iritzita. (Rojas, 2020).
Horrek esan nahi du dagoeneko hedabideen kontroletik kanpo dagoen
eduki handia beste hainbat hizkuntzetan jasotzen ari direla euskarazko
erabiltzaileak, bai Facebook, Twitter edo gure nabigatzaileetan txertatzen
diren itzulpen automatikoko sistema gehigarri desberdinen bidez. Laster
eta ohartu gabe, jatorriko testua zein hizkuntzatan dagoen jakin gabe, irakurri ahal izango ditugu albisteak eta edukiak eta uste baino lehenago izan
daiteke (Rojas, 2020). Eta hizkuntza interfaze huts bihurtzeko eta produktu
digital soil bihurtzeko eszenatokia ere iritsi daiteke (Apodaka, 2021).
Artikuluaren hasieran azaldu dugun bezala gainera, hipotesi erreala da
pentsatzea gero eta itzulpen-sistema hobeak izango ditugula eskuragarri,
baita espero ez ditugun hizkuntzen artean ere. Facebook, Twitter Inc. eta
Alphabet bezalako korporazio teknologiko handiak erruz ari dira horretan
lanean. Horri gehitu gazteen eta etorkizuneko erabiltzaileen kontsumo-ohituretan sare sozialek duten pisua are handiagoa dela (Arana, Amezaga, Egia
et el 2021), beraz, joera indartzen joango da.
Aipatu dugu gero eta eduki digital gehiago dagoela, eta pandemian euskal
hedabide digitalen gorakada egon den arren, erdal hedabideak gehiago hazi
dira 14. Ez da gutxietsi behar egin den lana, baina joera batzuk bizkortuko dira
eta gure euskarazko edukien proportzioa gutxitzen joango da bestelako
bideak jorratzen hasten ez bagara. Eduki digitalen gorakadak, komunikazio
digitalen erabilpen masiboak, sare sozialen erabilerak eta adimen artifiziala14 https://behategia.eus/eu/covid-19/
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Hedabideen kontsumoa sare sozialen eta mugikorren bidez dator geroz eta
gehiago; hedabidearen webgunera sartu gabe kontsumitzen dugu geroz
eta gehiago hedabide horren edukia. Tokiko hedabideak dira esaterako
Facebook bidez bisita gehien dituzten hedabideak eta Goierriko Hitzari bisiten %66 Facebook bidez iristen zaizkio (Mimenza, 2017).

ren hobekuntzak aldea handitu besterik ez dute egingo. Sortzen den eduki
digital demasa gure hizkuntzara ekartzeko, itzulpen automatiko neuronalak
berebiziko rola jokatu beharko du ezinbestean.
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Era berean, Euskal Herrian kokatuta dauden eta gaztelanian ardazten diren
hedabideak ere euskarazko edukien eskaintza handitzen joango direla
ez da hipotesi estrategiko irreala. Naiz.eus-ek esaterako, gero eta eduki
gehiago eskaintzen ditu euskaraz eta itzulpen automatikoa txertatzeko
ikerketa-aplikatuko proiektuan murgilduta dago, eta gauza bera esan liteke
Noticias Taldea edo Correo (Vocento) taldeko hedabideekin. El Pais egunkariak (Brasilera edo Kataluniara egokitutako edizioak ditu), El Periodico de
Catalunyak, La Vanguardiak, BBCk edota La Voz de Galicia bezalako agerkariek editatutako itzulpen automatikoa darabilte aspaldidanik.
Tokiko albisteei berebiziko garrantzia ematen dieten erdal hedabideak
euskaraz eskaintzen hasiko balira, euskarazko tokiko albisteen eta ekosistemaren hegemonia izan duten hedabideentzat lehiakide garrantzitsuak
izango lirateke. Ikustekoa izango litzateke irakurleengan eta harpidetzengan izango lukeen eragina, baina erreferentzialtasuna ahultzeko arriskua
legoke. Itzulpen automatiko neuronalaren kalitateak, hedabideen eduki-sistemetan txertatzeko erraztasunak eta Katalunia bezalako herrialdeetan
eman diren joerak ikusita, hipotesi erreala da hau berandu baino lehen gertatuko dela eta euskarazko hedabideek oso kontuan hartu beharrekoa da.
Gainera, erdal hedabideek albisteak euskaratzeko dirulaguntza garrantzitsuak dituzte eta laguntza emateko irizpideek itzulitako kopurua saritzen
badute pizgarri ekonomiko garrantzitsua zena are erabakigarriagoa izan
daiteke jauziaren tamainan eta hau emateko abiaduran.
Beraz, laburbilduz, kanpo-aldagaiek eragin dezaketen mehatxuen aurrean
hainbat hipotesi estrategiko aurreikusten ditut:
•

•

•
•

Korporazio teknologiko handien eta sare sozial nagusien bidez
euskarazko edukiak erdal hizkuntzetan kalitate handiz eskaintzen
hasiko direla.
Erdal hedabideek itzulpen automatikoa erabiliko dute euren edukiak
euskaraz eskaini eta euskarazko produktu gehiago eskaintzeko, batez
ere tokiko albiste eta edukietan.
Gazteen kontsumo-ohiturek eta konpetentzia linguistiko eleaniztunak
euskarazko hedabideekiko atxikimendua galtzea ekar dezake.
Informazio gehiena beste hizkuntzetan ekoizten da eta euskarara
ubide estu bat besterik ez dator.

Testuinguru aldakor, bizkor eta konplexu honen aurrean aukera eta esparru
berriak ere irekitzen zaizkigu. Itzulpen automatikoa eta eduki eleaniztunak
sortzeko erraztasunak bide, aukera eta esparru berriak ireki ditzake dudarik
gabe, esploratu bai (gogoratu Euskaldunon Egunkariaren ingelesezko bertsioa) baina baliabide faltarengatik orain arte ezinezkoak izan direnak.

Euskarazko edukiak gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez zabaltzeak
erabiltzaileen, ikusleen eta irakurleen kopurua handitzea ekar lezake, eta
baita euskarazko edukien ikusgarritasuna handitzea ere. Izan ere, euskal hiztunoi soilik zuzendutako hedabide bat edukiak hedadura handiko
hizkuntzetan zabaltzen hasiko balitz, euskara ulertzen ez duten irakurleengana iritsi ahal izango ginateke, Google bilatzailearen rankingeko azken
lekuetan leudekeen euskarazko edukiak azaleratuko lirateke eta euskara
erabat menperatzen ez duten euskal herritarrek erosoago barneratu ahal
izango lukete edukia.

Bestalde, baliabide urriko hizkuntzen arteko itzultzaile automatiko bikainak
sortzeko gai garen unean edo beste hainbat hizkuntza handietara zabaltzeko gai garenean, baliabide urriko hizkuntza askok gure edukiak erabili
ahal izango dituzte euren garapen-prozesuan aurrerapauso handiak emanez eta orain urrun dauden beste hainbat hizkuntzekin zubiak eraikiz.
Amaitzeko, gure edukiak zabaltzeko gai garen bezala, beste hainbat hizkuntzetatik ere edukiak ekartzeko gai izango gara eta beraz, hedabide
katalan, espainiar edo ingelesekin akordioak egin ahal izango ditugu gure
hedabideen eskaintza ugarituz eta aberastuz. Jakin badakigu ez dela nahikoa itzulpen hutsarekin, lokalizazio ariketa eta edukien bitartekaritza lana
egitea eskatzen duela, baina aukera bikaina dugu gure baliabide eta kazetariekin helduko ez ginatekeen edukietara ere iristeko, euskaraz.
Oso lagungarria izango da, gainera, euskarazko hedabideek eskura izatea
itzulpen automatikoan puntakoak diren ikerketa-zentroak edota Elhuyar
bezalako agente teknologikoak Hekimen-en parte izatea.
Horrez gain, euskaraz sortutako hedabideetan, sustraituak izanik eta haien
misioa eta egitekoa euskararen garapenarekin estuki lotuta eta banaezina
izanik,, ardura handiz bizi da euskaraz gain beste hainbat hizkuntzatan
eskaintza zabaltzeko aukera. Gogoetak eta hausnarketak ezinbestekoak diren arren, eraldaketa digitalak eta digitalizazioaren azkartasunak
eskatzen duten erabakiak geroratzea ekar lezake horrek, eta erabaki
horiek norberaren borondatez baino kanpo-faktoreen eraginez hartzea.
Gehiegizko analisiak ez dezala paralisia ekarri; horregatik, egon daitezkeen
kezkei edo beldurrei iradokizun zehatzak eta irtenbide posibleak proposatzera ausartu naiz.
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Gainera, aukerak zabaltzen zaizkie hedabidearen edukiarekin produktu edo
zerbitzu berezituak eskaintzeko, hala nola, marka desberdin batekin beste
hizkuntza batean edukia zabalduz edo beste hizkuntzetan atari tematikoak eskainiz. Adibidez, euskal politikan zentratutako katalanezko atari
bat sortuz edo Elhuyar Aldizkariaren eduki globalak ingelesez zabalduz eta
sona handiko zientzia-dibulgazioko agerkari digitalekin lehiatuz.

2. Irudia: Aztiria, J. Cortes, I (2021).“Itzulpen automatikoa: aukerak eta arriskuak” jardunaldia.
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Hekimen. Martin Ugalde Parkea. 2022ko otsailaren 24an.

4. Euskara hutsezko hedabideetatik
euskaraz ardaztutako proiektu
eleaniztunetara
Euskarazko espazio hegemonikoa mantenduz eta hedabideon funtsa sendo
mantenduz, eduki eleaniztunak eskainiko dituzten komunikazio proiektu
eleaniztun eta multimediatara igarotzea izan daiteke marraztu dezakegun
bide-orri posible bat. Honekin ez dut esan nahi hizkuntza-eskaintza eleaniztun simetriko batera joan behar denik, baina euskara ardatz izanik eduki
eleaniztunak eskainiko dituzten hedabideak bilakatzea egin beharreko
apustu estrategiko bat dela uste dut.
Oreka birtuoso bat bilatuz: alde batetik, euskararen komunitateak eta ekosistema komunikatiboak behar dituen euskarazko espazioen indartzeari
eta hedatzeari erantzunez, eta bestetik, gure gaitasun eta ahalmen teknologikoen bidez (Leturia, 2021), eraldaketa digitalaren, sare sozialen erabilera
masiboaren eta ikus-entzunezkoen kontsumo nagusitasunaren aurrean
erdal ekosistema horretan gure lekua eginez.
Hau da, eduki digitalen gorakada esponentzialaren aurrean baliatu ditzagun
itzulpen automatikoa, azpititulazio-sistema automatikoak eta hizketaren
sintesi pertsonalizatuak (eta beraien arteko konbinazioak) euskararen hodia

handitu eta eduki komunikatibo gehiago euskarara ekartzeko; eta bestetik,
erabili ditzagun lengoaia naturalaren prozesamenduaren aurrerapenak eta
aipatu ditudan teknologiak euskarazko hedabideon eskaintzak eduki digitalen itsaso horretan presentzia handiagoa izateko. Nire ustez, euskarazko
edukiak beste hainbat hizkuntzetan eskaintzea ez da aukera bat, izan ere,
plataforma teknologiko eta sare sozial erabilienak dagoeneko egiten ari
dira; beraz, estrategia baten menpe, baina egin beharra dago, korporazio
teknologiko erraldoiak dagoeneko zerbitzu hori eskaintzen ari direlako.

4.1. Lan-hipotesia (I): Hedabidearen eduki osoa hainbat
hizkuntzetan eskaintzea itzulpen automatikoaren
bidez.
Bide hau Elhuyarren Zientzia.eus atariak abiatu du eta ondoko orrialdeetan
daukazue hautu honen inguruko gogoeta eta orain arte eman duenaren
lehen ebaluazioa. Hedabide edo agerkariaren eduki guztiak automatikoki
itzultzea da proposatzen den aukera bat, itzulpen automatikoak kalitate
egokia ematen badu behintzat eta hedabide bakoitzak helburutzat jotzen
dituen irakurle objektiboen araberakoa. Zientzia.eus une honetan euskaraz
gain beste 5 hizkuntzetan ere irakur daiteke osorik (gaztelaniaz, frantsesez,
katalanez, galegoz eta ingelesez) eta Eroski Fundazioaren Consumer aldizkariak bere eduki oro automatikoki euskarara itzultzeko hautua ere egin du,
alderantziko bidea hain zuzen.
Bide honekin nire hipotesia da bisitari-kopuruak handituko direla, hedabidearen edukiak bilatzaileetan eskuragarriagoak izango direla eta
euskarazko edukien ikusgarritasuna handituko dela. Ondoren, hedabide
bakoitzak eskura dituen baliabide eta estrategien arabera erabaki dezake
eduki hori zuzendu, partzialki gainbegiratu edo bere horretan utzi. Ekinbide
berri honek ekar dezake Euskal Herritik kanpoko bisitari kopurua handitzea,
euskara menderatzen ez duten erabiltzaileak gerturatzea eta Interneten
euskarazko hedabideen ikusgarritasuna emendatzea.
Orain gutxi egin dio Berriak elkarrizketa Itziar Ituñori eta ingelesera itzuli
du irandar batek. Gerta zitekeen Berriak elkarrizketa itzuli eta webgunean
jartzea, eta ikusirik Itziar Ituñok duen sona bisita asko ekarriko lizkioke eta
euskararen ikusgarritasuna handituko litzateke.
Kezka-iturri bezala aipatu izan da beste hizkuntzetara itzuliz gero bilatzaileetan gaztelaniazko edo ingelesezko albisteak agertuko liratekeela
euskararen edukiaren aurretik; aitzitik, ez zait argudio oso sendoa iruditzen.
Batetik, gaztelaniaz edo ingelesez bilatzen duenak sekula ez duelako eus-
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Ez zait iruditzen, beraz, hautuaz hitz egiteko unea denik; hautuaren nolakotasuna eta aurrera nola eramango dugun zehazteko abagunea da.

karazko edukirik aurkituko bilatzaileetan; bestetik, beste hizkuntza batean
aurkituta ere berri ona litzatekeelako bestela ez lukeelako eduki hori inoiz
topatuko; eta azkenik, webgunearen konfigurazioa edo mugikorra euskaraz
konfiguratuta edukitik webgunera salto egitean euskarazko eduki baten
zuzenean sartzea behartu litekeelako.
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Honenbestez, aukera honekin euskarazko edukien nagusitasuna mantendu
dadin badaude bi gako garrantzitsu; batetik, erabiltzaileek nabigatzailea
eta mugikorrak euskaraz konfiguratuta izatea eta bestetik; hedabideen
webguneak egoki konfiguratzea gaztelaniaz indexatutako eduki batetik
datorrena euskarazko edukira joan dadin (lehen aukera euskarazkoa izatea
nahi badugu behintzat).
Beraz posible da teknikoki euskara ardatz izango duen hedabide eleaniztun
bat martxan jartzea, eleaniztasunak dituen potentzialitateak eta euskararen hegemoniaren arteko oreka mantenduz.

4.2. Lan-hipotesia (II): Hedabidearen eduki osoa hainbat
hizkuntzetan modu asimetrikoan eskaintzea itzulpen
automatikoaren bidez.
Aurreko argipenak emanda ere hedabide batek erabaki dezake funtzionalki
ere euskarazko eskaintzari balio erantsi handiagoa ematea. Ideia litzateke
euskarazko edukiak beste hizkuntzetan ere ematea, baina funtzionalki euskarari lehentasun eta esparru hegemoniko handiagoa emanez. Laburpen
automatikoaren euskarazko albisteak gaztelaniaz ere ematea, baina laburpena eskainiz eta ez erreportaje osoa. Euskarazko edukia aberatsagoa
izatea (Hiz-gakoen erauzketarekin, bisualizazio-aukerekin, eduki gehigarri
eta aberatsekin…)

4.3. Lan-hipotesia (III): Hedabideak produktu edo
eskaintza komunikatibo bereiziak eta egokituak
eskaintzea beste hainbat hizkuntzatan.
Hala nola, Berriak euskal politikarekin lotutako albisteekin atari espezializatu
bat egin dezake katalanez eta ingelesez, edo Elhuyarrek Zientzia aldizkaria
ingelesez argitaratu sarean. Marka propioaren barnean (BBCk edo El Pais
egunkariak egiten duten bezala) edo marka bereizi baten pean egin liteke
marketin-estrategiaren araberakoa izanik (Erdal hedabideek egiten dutena
euskararekin: Gaur8, Ortzadar, Zabalik…).

Estrategia honek aukera eman dezake hedabide tronkala den horretatik
bereizteko eta negozio-lerro beregaina bezala funtzionatzeko enborrari
kalterik egin gabe, euskararen espazio hegemonikoari dagokionez, baina
adar sendo bat ateratzen bada enborrak baliatu ahal izango du bere indarra
sarrera gehiagorekin, muskulu gehiagorekin eta posizionamendu komertzial
hobearekin.

Euskaraz ekoizten den ikus-entzunezko oro beste hizkuntzetara azpidaztea erabaki garrantzitsua izan daitekeela uste dut, batez ere euskarazko
edukien ikusgarritasuna eta irisgarritasuna handitzeko. Hau da, transkripzio-teknologia eta itzulpen automatikoa bata bestearen jarraian erabili edo
azpitituluak dauden kasuetan itzultzailea eta hizketaren sintesia ere erantsi bikoizketa automatikoa sortzeko.
Honenbestez, euskaraz ekoitzitako ekoizpenak euskarari lehentasuna
emanez beste hainbat hizkuntzetan ere barneratu ahal izango lirateke
iritsi nahi dugun komunitate edo herrialdearen arabera. Eta alderantzizko
bidea ere bai noski: erakargarriak eta interesgarriak diren ikus-entzunezko
pieza periodistikoak euskaraz azpidaztea. Horri, gainera, hizketaren sintesi
pertsonalizatua jarriko bagenio (jatorrizko hizlaria imitatuz edo guk geuk
sortutako ahotsen bidez) produktu komunikatibo asko ekarri ditzakegu
euskarara gure eskaintza mediatikoa zabalduz, hedatuz eta aberastuz.

4.5. Lan-hipotesia (V): Elkarlanean proiektu komunikatibo
berriak sortu nazioarteko sareekin.
Euskarazko edukiak baliatuta eta beste hainbat hizkuntzatan jarrita, eduki
horiei beste ibilbide bat eman diezaiekegu, batez ere baliabide urriko hizkuntzentzat. Euskarazko eduki unibertsalak direnak balia ditzakete haien
hizkuntza-komunitatearen berreskurapenean esparru komunikatibo beregaina eraikitzen laguntzeko. Pentsatzen ari naiz okzitanieran, galeseran,
bretoieran eta Europako baliabide urriko hizkuntzetan; lehen urrats batean
behintzat.
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4.4. Lan-hipotesia (IV): Euskarazko ikus-entzunezkoen
azpidazketa eta bikoizketa masiboa.

5. Laburbilduz
Azken urteetan aldaketa handiak egon dira eta ikasketa automatikoko
arkitektura neuronal berrien bidez aurrerapen izugarriak ezagutu ditugu
lengoaia naturalaren prozesamenduan eta itzulpen automatikoan bereziki.
Hizkuntza-eredu neuronal berrien paradigmak ere are hobetu ditu emaitzak, kostu txikiagoarekin domeinu jakinetara eta hizkuntza desberdinen
artean kalitate handiko erremintak eta aplikazioak sortzeko gai baikara.
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Eraldaketa teknosozial berritu eta betean gauden honetan (kontsumo-ohituren aldaketa, eduki digitalen nagusitzea, pandemiak ekarri duen
digitalizazio-prozesuaren bizkortzea) euskarazko hedabideen eraldaketa
digitalaren eta euskararen garapen osoaren auzia modu bateratuan datorkigu. Alabaina, estrategia beregainak eta erabakiak hartzea dagokigu,
bestela gure ordez korporazio teknologikoek diseinatutako algoritmoek
hartuko baitituzte erabakiak.
Lan-hipotesi batzuk proposatu ditut eta izan daitezke beste batzuk ere,
baina euskarazko hedabideen eraldaketa sustatzeko politika publikoek
beste bultzada bat behar dute. Euskarazko hedabideon egitekoa euskarazko espazio hegemonikoak sortzea dela aintzat hartuta, edo hobe esanda,
horregatik, adimen artifizialak eskaintzen dituen potentzialitate guztiak
baliatu beharrean daude berandu baino lehen. Saiatu naiz argudiatzen erabakiaren nolakotasunean jarri behar dela indarra eta ez ordea erabakian,
izan ere, euskarazko edukiak gaztelaniaz edo frantsesez irakur daitezke
dagoeneko. Eta gero eta itzultzaile automatiko hobeak egongo dira.
Euskara hutsean funtzionatzen duten hedabideak
izatetik euskaran ardaztutako proiektu komunikatibo
digital, adimentsu eta eleaniztunak garatu beharko liratekeela uste dut, esan dudan bezala, erdaren itsasoan
euskarazko edukien ikusgarritasuna eta irisgarritasuna
handiagoa izateko; eta euskarara erdaretatik eduki
interesgarriak ekartzeko. Hedabide bakoitzak bere
esparruak eskatzen dituen estrategiak irudikatu eta
teknologiak txertatu beharko ditu, batzuetan asmatuz
eta beste batzuetan bere norabidea zuzenduz, baina
saiatze horretan ezin geldituz.
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Zientzia.eus-en jauzia,
itzultzaile automatikoaren eskutik
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Zientzia.eus Elhuyarrek zientziaren inguruan argitaratzen duen eduki guztia
biltzen duen webgunea da. Idatzizko albiste eta erreportajeak, bideoak eta
audioak jasotzen ditu 2001etik, eta 23.000 argitalpenetik gora ditu, guztira.
Azken urteotan, webgunearen irisgarritasuna eta erabiltzaileen esperientzia
hobetzeko, adimen artifiziala hizkuntzan aplikatzen duten hainbat funtzionalitate inplementatu ditugu, hala nola hizketa-sintesiaren bidez albisteak
entzuteko aukera, bilatzaile eleaniztuna, antzeko edukiak erlazionatzeko
aukera eta edukien irakurketa aurreratua eskaintzeko funtzionalitateak.
Duela urtebete, Elia itzultzaile automatikoa ezarri zen (elia.eus), Elhuyarren
bertan garatua, eta, orduz geroztik, idatzizko edukiak beste bost hizkuntzatara
automatikoki itzulita irakur daitezke (ES, FR, EN, CA, GL). Oraingoz, idatzizko
edukietan bakarrik funtzionatzen du, nahiz eta etorkizunean bideoetako
eta audioetako edukia automatikoki itzultzeko teknologia ezartzeko asmoa
dagoen.
Elhuyar Zientziaren erredakzio-taldera ez du lan gehigarririk ekarri itzultzailea
inplementatu izanak, ezta lan-ohituren aldaketarik ere. Euskaraz lan egiten
eta euskaraz sortzen jarraitu dugu une oro; edukien itzulpenak automatikoki
sortzen dira, eta haiek webgunean dagokien tokian gordetzea ere guztiz modu
automatikoan egiten da. Informazio hori guztia webgunean bertan gordetzeak
ekarri du Googlek beste hizkuntzetara egindako itzulpen automatiko horiek
indexatzea eta itzulpenak berak bilaketen emaitzetan erakustea.

Jauzi kuantitatiboa eta kualitatiboa
Eliaren teknologia berriaren ahalak probatzeko adibide praktikoa eta esanguratsua izan da zientzia.eus-en ezartzea. Itzultzaile automatikoa inplementatu eta
berehala, sekulako gorakada izan zuten webguneko bisitek, erabiltzaile berrien
kopurua ia hirukoizteraino (111.790 erabiltzaile berri izatetik 306.036 izatera
pasa zen; alegia, % 171ko hazkundea izan zuen). Zientzia.eus-ek inoiz izandako
gorakadarik handiena da, zalantzarik gabe. Erabiltzaile-kopuru osoa ere % 164
handitu da, eta saioak % 93, urteko datuei erreparatuta. Hau da, ia hirukoiztu
dira erabiltzaileak eta ia bikoiztu saioak.
Bisiten jatorriari dagokionez, 2020 urtera arte erabiltzaile gehienak
Espainiakoak ziren (ez dugu Hego Euskal Herriko eta Espainiako datuak bereizteko modurik), hain zuzen % 94; eta % 0,7 Frantziakoak (Ipar Euskal Herria
barne). Itzultzaile automatikoa martxan jarri denetik, ordea, Espainiako eta

Frantziako erabiltzaileak ikaragarri ugaritu badira ere (% 124 eta % 810,
hurrenez hurren), herrialde horietatik kanpoko erabiltzaileak % 5 izatetik
% 18 izatera pasatu dira. Batez ere, Mexikotik (guztizkoaren % 5), AEBtik,
Kolonbiatik, Argentinatik, Perutik, Txiletik eta Txinatik jasotzen ditu bisitak webguneak.

Izan ere, beste hizkuntza batzuetan egindako bilaketetatik dator zientzia.eus-en trafiko gehigarri hori. Orain, adibidez, albiste izandako 3MAG
proiektu zientifikoari buruzko informazioa gaztelaniaz bilatzen duen
irakurle batek, Googlen “3 millones genomas africanos” kontsultatuta,
zuzenean zientzia.eus-eko artikulua gaztelaniaz aurkituko du. Lehenik,
National Geographic-en webgunekoa agertuko zaio, eta, bigarrenik, zientzia.eus-ekoa. Biak gaztelaniaz, nahiz eta berez euskaraz idatzitakoa den
bigarrena.
Itzultzaile automatikoaren eragina ikusgarria izan da, guztiz: orain
8 aldiz gehiago erakusten ditu Googlek zientzia.eus-eko emaitzak.
2020an 828.000 agerpen izatetik, 6.980.000 agerpen izatera pasatu
da 2021ean. Indexatzeak ikusgarritasun eta zabalkunde handia eman
dio webguneari. Hori bai, euskara ez beste bost hizkuntzetatik. Beraz,
gure helburua beteko bada, ezinbestekoa da eduki horietan argi adieraztea jatorrizkoa euskaraz idatzia dela, eta jatorrizko edukira bideratzeko
modua gehitzea. Horrek emango die benetan ikusgarritasuna euskarari
eta euskarazko edukiei. Horrek ekar ditzake euskarazko hedabideetara
bilaketak beste hizkuntza batzuetan egitera ohituta dauden euskaldunak. Erreminta berriak ditugu, behintzat.
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Alegia, Elia baliatuta, salto kuantitatibo handiaz gain, salto kualitatiboa
ere eman du Elhuyarreko hedabideak. Euskaraz ez dakiten euskal herritar
asko gerturatu dira gure hedabideetara, eta beste herrialde batzuetako
irakurleak gerturatu dira euskal mundura; Euskal Herriko ikerketen
eta ikuspegien berri jasota, ikusgarritasuna eman diogu euskarari. Are
gehiago, bilaketak erdaraz egiteko joera duten euskaldun askok zientzia.eus eta jatorrian euskaraz idatzitako zientzia-edukia topatu dute
Googlen, orain arte erakarri ezin genituenak.

Beste eredu bat aukeran: edukiak unean-unean itzultzea
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Elhuyar aldizkariaren webgunean, beste era batera integratu da itzultzaile automatikoa. Erdal hizkuntzetako itzulpenak Googlen ez indexatzea
erabaki zen, aldizkariko eduki bat beste hizkuntza batzuetan irakurtzeko
modu bakarra aldizkariaren webgunean bertan edukia itzultzeko eskatzea
izan dadin. Alegia, itzulpenak unea-unean egiten dira, ez daude webgunean
gordeta. Hala, Googlen beste hizkuntza batean bilaketa eginez gero zientzia-gai baten inguruan, irakurleak ez ditu aurkituko aldizkariko edukiak
zuzenean gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez edo beste hizkuntza batean;
gure webguneko jatorrizko euskarazko edukia izango du haren itzulpenera
iristeko bide bakarra.
Eredu honetan, bisita-kopuruari dagokion emaitza oso bestelakoa izan da,
zientzia.eus-en aldean. Elhuyar aldizkarian ere, hasiera batean, itzulpenak
webgunean bertan gorde ziren, eta Googlen indexatu, eta bisita-kopuruaren igoera zientzia.eus-ena baino are handiagoa izan zen. Eredua aldatu
eta itzulpen automatikoak gordetzeari utzi zitzaionean, Googlek ez zuen
itzulitako eduki horren berririk, eta trafikoa ohiko kopuruetara eta ohiko
ezaugarrietara itzuli zen berehala.
Euskara ez beste hizkuntzetako edukia webgunean gorde eta Googlek
indexatzearen auzia mahai gainean dago, eta itzultzaile automatikoa erabiltzeko bi eredu daude aukeran. Eztabaidak eztabaida, euskararen ingurune
zientifiko-teknologikoan zer gertatzen den ezagutarazteko baliabide bat
gehiago da Elia. Baliabide bat gehiago euskara zabaltzen laguntzeko.
Bestalde, komeni da kontuan hartzea plataforma teknologiko handiek
(Google, Facebook, Twitter…) jada eskaintzen dutela itzulpen automatikoa.
Haien ahalmen teknologikoa handia izanik, eta zerbitzu eleaniztuna eskaintzeko apustu sendoa egin dutela kontuan hartuta, guk nahi edo ez, eduki
horien itzulpenak jasotzen eta jasoko ditugu. Beraz, euskaldunok gure
baliabide propioak erabili ezean, plataforma teknologiko handien iragazkitik
pasatuta jasoko ditugu itzulpenak.

Aitziber Agirre Ruiz de Arkaute
Elhuyar aldizkariaren zuzendaria
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12. Hekimen
elkarteko
webguneak
2021. urtean
Josu Azpillaga Labaka
CodeSyntax enpresako teknikaria

Aurreko Urtekarietarako egindako azterketen ildotik, aurten ere Hekimen
elkarteko webguneen analitikak aztertu ditugu. 2021. urtean 35,8 milioi saio
eman ziren Hekimen elkarteko webguneetan, aurreko pandemia urte berezian
baino % 12 gutxiago. Hedabide motaren arabera banatu ditugu datuok eta
beste webgune batzuen datuekin alderatu, euskarazko hedabideek izan duten
bilakaera kontestuan jartzeko.

1. Sarrera
Iazko urtean, 2021ean, euskarazko hedabide digitalek sarean izan zuten
portaera aztertzeko ariketa egingo dugu lan honetan.
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Pandemiaren urte gogorrenak, 2020ak, eragin nabarmena izan zuen
hedabide digitalen kontsumo orokorrean eta trafikoa (erabiltzaile eta saio
kopurua) asko igo zen ia kasu guztietan. Joera berdintsua eman zen euskarazko hedabide digitaletan ere eta halaxe nabarmendu genuen iazko
urtekarirako egindako lanean ere1.
Orduan aurreratzen genuen zein izango zen 2021. urterako apustua:
“Ikuskizun 2021. urteak ere eutsi egingo ote dion tendentzia horri. Ez da
apustu makala (...)”. Alegia, pandemiaren gogorrenean irabazitako erabiltzaile
eta saioak zenbateraino mantenduko ziren hurrengo urtean?
Galdera hori buruan egin dugu berriro Hekimen elkarteko webguneen
analitikak begiratzeko ariketa hau. Aurreko urteetako lanetan egin bezala,
Hekimen Analytics (HA)2 tresnaren datuetan oinarritu gara horretarako,
bertan jasotzen baitira elkarteko 51 webguneren metrikak.
Hauek dira azterketa honen barruan kontuan hartu diren webguneak:
•
•

•

Orokorrak: Argia, Berria, Hamaika TB, Sustatu eta Zuzeu.
Tematikoak: Aizu, Badok, Bertsolari, Dantzan, Elhuyar aldizkaria,
Gaztezulo, Hik Hasi, Irrien Lagunak, Jakin, Uztaro, Zientzia.eus eta Zinea.
eus.
Tokikoak: Aiaraldea, Aikor, Aiurri, Alea, Anboto, Ataria, Baleike, Barren,
Busturialdeko Hitza, Erran, Eta kitto!, Euskal Irratiak, Euskalerria
Irratia, Goiena, Goierriko Hitza, Guaixe, Gure Irratia, Hiruka, Ipar Euskal
Herriko Hitza, Irutxuloko Hitza, Karkara, Kanaldude, Lea-Artibaiko Hitza,
Maxixatzen, Noaua, Oarso-Bidasoko Hitza, Otamotz, Plaentxia.eus,
Txintxarri, Uriola, Urola-Kostako Hitza, Urumeako Kronika, Uztarria eta
Zarauzko Hitza.

Ohar bat datuekin hasi aurretik. Orain arte hedabide guztiek Googleren
Google Analytics tresnaren bidez jasotzen zituzten analitika datuak, eta
handik jasotzen zituen gero HA tresnak automatikoki. Iaz, baina, sistema
aldatu zuen Argiak eta Matomo tresna erabiltzen hasi zen3. Argiaren kasuan,
beraz, Matomo tresnak emandako datuak erabili dira, erabiltzaile, saio, orri
eta gainerakoetan alderagarriak baitira.

1		“Hekimen Elkarteko hedabideak 2020. urtean” Euskal hedabideen urtekaria 2021. Azpillaga, Josu.
2		Hekimen Analytics Hekimen Euskal Hedabideen Elkartearen proiektua da, besteak beste elkarteko webguneen
analitika batzuk jaso eta bi helbururekin lan egiteko sortua: elkartearen baitako bilakaera aztertzea eta webgune
desberdinen aldagaiak konparatuz tresnak hobetzeko baliatzea. 2015. urtean jarri zen martxan.
3		Ikus “Agur Google, kaixo Matomo: zure pribatutasuna babesteko neurri berriak ARGIAn” artikulua azalpen gehiagorako
https://blogak.argia.eus/argia/2021/06/16/agur-google-kaixo-matomo-zure-pribatutasuna-babesteko-neurri-berriak-argian/

2. Trafiko orokorra
Hekimen elkarteko webguneetan ia 35,8 milioi bisita4 izan dira 2021. urtean,
35.798.383, zehatz esateko. Batez beste, eguneko 98 mila bisita.
Hona taula eta grafiko batean datu horien azken bederatzi urteko eboluzioa:
1. Taula: Saioak urterik urte Hekimeneko webguneetan.

HEKIMEN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12.673.541

14.348.704

18.560.320

20.577.771

23.750.548

24.121.867

28.553.549

40.805.565

35.798.383

% 13,22

% 29,35

% 10,87

% 15,42

% 1,56

% 18,37

% 42,91

-% 12,27

39.312

50.850

56.377

65.070

66.087

78.229

111.796

98.078

(ALDERAKETA)
SAIOAK EGUNEKO

34.722

Iturria: Hekimen Analytics.

1. Irudia: Saioak urterik urte Hekimeneko webguneetan.

Iturria: Hekimen Analytics.

Iazko ia 35,8 milioi bisitako datua aurreko urteko datuaren azpitik dago,
2020. urtean ia 41 milioi saio izan baitziren hedabide hauetan. Galera egon
da, beraz, bisitei dagokienean: % 12,3ko galera, hain zuzen ere. HA tresnan
aztertzen diren 9 urteetan lehen aldiz eman da trafiko digitalaren jaitsiera
multzo osoa aintzat hartuz gero.
Beraz, ariketa honen hasieran planteatzen genuen galderari erantzunez,
esan genezake ez zaiola aurreko urtean pandemiaren urterik gogorrenean
irabazitako trafiko guztiari eutsi.
4		Bisita edo saio moduan definitzen dugu erabiltzaile batek webgune batean sartu eta irten arte egiten duen
ekintza multzoa. Erabiltzaile jakin batek hainbat saio egin ditzake egunean zehar webgune batean; saio
bakoitzak X segundoko iraupena izanda eta Y orri bisitatuta horietako bakoitzean. Lan honetan, saio edo bisita
erabiliko ditugu, biak zentzu berdinarekin.
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Ulergarria ere bada hori, jakina, iaz izan zen % 43ko igoera ikaragarria izan
baitzen eta momentu batean –pandemiaren hasieran eta itxialdiko hilabete
batzuetan, batez ere– bizitako egoera bereziari erantzuten baitzion neurri
handi batean igoera hark. Eta 2021. urtea, pandemiarekin berezia izanik
ere, ez da aurreko urtekoa bezain intentsoa izan hedabideen jardunari eta
informazio egarriari dagokionez.
Saia gaitezen begirada apur bat zabaltzen.
2013. urtetik 2019. urtera arteko serie osoari begiratzen badiogu, pandemiaren aurreko urte multzoari, alegia, ikusi dezakegu urte guztietan eman
dela trafiko igoera, baina proportzio desberdinean. Igoerarik txikiena 2018an
eman zen, % 1,56koa; handiena, aldiz, 2015ean % 29,35eko igoerarekin.
Zazpi urte hauetan batez-besteko igoera % 14,5ekoa izan zen.
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Aldiz, pandemiaren bi urteak kontuan hartuta, 2019tik 2021. urtera
% 25,36ko igoera eman da orotara (lehen urtean %43ko igoera eta % 12ko
jaitsiera iaz). Alegia, proportzionalki banatuz gero, urtero % 11,97ko igoera
eman da azken bi urtetako serie honetan.
Hau da, azken bi urteotan apur bat moteldu egin da Hekimen hedabideen
goranzko joera. % 14,5 izatetik % 11,9 izatera, pandemia bat tartean bizi eta
kontrakoa espero zitekeen arren. Aurreko serieko igoeraren ehunekoari
eutsiz gero, 37,4 milioi espero behar genituen 2021. urtean eta, aldiz, 35,8
‘bakarrik’ lortu dira.
2021eko saio edo bisita bakoitzaren argazki orokorra ere atera genezake.
Saioen inguruko datu horiek biltzen dira urtez urteko bilakaera erakusten
duen ondoko taulan:
2. Taula: Saioen zenbait datu urterik urte Hekimeneko webguneetan.

HEKIMEN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

SAIOAK

12.673.541

14.348.704

18.560.320

20.577.771

23.750.548

24.121.867

28.553.549

40.805.565

35.798.383

ORRIAK

31.720.637

35.142.099

45.106.782

49.075.657

54.850.078

57.174.921

67.915.925

92.676.543

82.146.370

ORRIAK SAIOKO

2,5

2,4

2,4

2,4

2,3

2,4

2,4

2,3

2,3

ERREBOTE TASA

% 57,33

% 59,13

% 58,72

% 59,67

% 61,44

% 54,92

% 57,33

% 54,98

% 57,26

IRAUPENA
SAIOKO (S)

0:04:50

0:04:46

0:03:57

0:03:22

0:03:48

0:03:11

0:03:03

0:03:09

0:03:04

Iturria: Hekimen Analytics

Nabarmentzekoak, honakoak:

•
•

Bisita bakoitzean, batez beste 2,3 orri ikusi ditu erabiltzaileak eta,
ondorioz, 82,1 milioi orri pasa ikusi dira.
Bisita bakoitzaren iraupena, berriz, hiru minutu pasatxokoa izan da,
hiru minutu eta lau segundo.
Saioen % 57 inguruan orri bakarra ikusi du erabiltzaileak, sartu eta
irten egin baita orri berdinean.

Saioak bezain metrika interesgarria izaten da erabiltzaile kopuruarena ere,
ea zenbat lagunek edo gailuk egiten dituzten ia eguneko 100 mila saio
horiek. Erantzunik ezin jakin, ordea, hedabide desberdinen datuak ari garelako batzen. Orain arteko lanetan egindako simulazioari fidel izanda, ordea,
esan genezake hedabide bakoitzak eguneko 1,5 edo 2 bisita lortzen dituela
erabiltzaileko, bere aldetik. Hedabide batetik bestera alde handia egoten
da, jakina, zenbaki horretan, baina batez besteko hori ontzat jo dezakegu.
Beraz, Hekimen hedabide multzoa talde bezala ulertuz eta batez besteko
hori mantenduko litzatekeela pentsatuz, esan dezakegu 49 eta 65 mila
gailu diferente sartzen direla egunero-egunero euskara hutsezko hedabide
digital hauetan.
Gailu eta erabiltzaileen zenbakia kontu handiz hartu behar bada ere, eguneko
98 mila eta urteko 35,8 milioi bisiten kopurua bada, bere horretan, nahikoa
datu elkarteko webguneen pisua eta tamaina esanguratsua erakusteko.
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3. Hedabide motak
Hekimen elkarteko hedabide guztien datu agregatua aipatu dugu orain
artean, euskarazko webgune bakar bat osatuko bailuten. Baina ez da hala,
eta desberdintasun handiak ere badaude hedabide batzuen eta besteen
artean.
Interesgarria da multzo nagusiei begirada ematea ere. Gogoratu,
Hekimeneko 51 hedabideak hiru motatan banatzen direla: orokorrak (5
hedabide), tokikoak (34) eta tematikoak (12).
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Honatx saio kopuruaren taula desagregatua:
3. Taula: Hekimeneko hedabide moten saioak urteka.

HEDABIDE
MOTA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OROKORRAK

7.513.628

8.091.159

9.166.335

9.352.129

10.736.846

8.934.840

9.338.034

13.688.052

10.864.134

TOKIKOAK

4.699.306

5.670.466

8.709.765

10.433.066

12.158.639

14.141.651

18.127.853

26.013.641

23.842.828

460.607

587.079

684.220

792.576

855.063

1.045.376

1.087.662

1.103.872

1.091.421

12.673.541

14.348.704

18.560.320

20.577.771

23.750.548

24.121.867

28.553.549

40.805.565

35.798.383

TEMATIKOAK
GUZTIRA

Iturria: Hekimen Analytics.

Taulan ikusi daitekeenez, 2021eko jaitsiera hedabide mota guztientzat
eman da: bai hedabide orokorrak, bai tokikoak eta baita tematikoak ere, saio
kopuruan beherakada izan baitute.
Grafikoki ikusten da garbien eboluzioa:
2. Irudia: Saio kopuruaren bilakaera, hedabide motaren arabera.
30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2014

2016		2018		

Orokorrak

Tematikoak

Iturria: Hekimen Analytics.

Tokikoak

2020

Dena dela, beheranzko joera ez da hedabide mota denetan proportzio
berean gertatu. Azkeneko urtean, saioen % 20,6 galdu dute hedabide
orokorrek; % 8,3 tokiko hedabideek eta % 1,1, aldiz, hedabide tematikoek.
Hekimen multzo osoa % 12,3koa jaitsi baldin bada, hortik gora jaitsi dira
hedabide orokorrak, eta hortik behera gainerako bi multzoak.

Mota bakoitzak multzoan duen pisu erlatiboan eragin du horrek, jakina.
Beheko taula eta grafikoan irudikatu liteke hori:
4. Taula: Hekimeneko hedabide moten saioen pisu erlatiboa.

HEDABIDE
MOTA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OROKORRAK

% 59,29

% 56,39

% 49,39

% 45,45

% 45,21

% 37,04

% 32,70

% 33,54

% 30,35

TOKIKOAK

% 37,08

% 39,52

% 46,93

% 50,70

% 51,19

% 58,63

% 63,49

% 63,75

% 66,60

TEMATIKOAK

% 3,63

% 4,09

% 3,69

% 3,85

% 3,60

% 4,33

% 3,81

% 2,71

% 3,05

Iturria: Hekimen Analytics.

3. Irudia: Hekimeneko hedabide moten saioen pisu erlatiboa.
%100

%75

%50

%25

%0

2014
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Orokorrak

Tematikoak

Iturria: Hekimen Analytics.
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Multzoen desoreka hori aurreko urteetatik zetorren, goranzko joera handiena tokikoek izan baitute azken urteotan. Pandemiaren lehen urtean,
2020an alegia, joera eten egin zen eta hedabide orokorrek multzo osoak
adinako igoera izan zuten saioei dagokienean. Iaz, ordea, berriro itzuli da
aurreko tendentzia eta multzotik apur bat behera geratu dira hedabide orokorrak. Edo, bestela esanda, multzotik tira egiten ari dira tokikoak.

2013. urtean, HA martxan jarri zen garaian, multzoko saioen % 59a hedabide orokorrei zegokien; % 37a zen tokikoek sortua eta tematikoak, % 4
inguruan zebiltzan. Proportzio horiek irauli egin dira azken 9 urteetan eta,
orain, saioen % 66a da tokiko hedabideetan ematen dena; % 30 da orokorretakoa eta tematikoak % 3 inguruan jarraitzen dute. Azken urtean,
tematikoak apur bat igo dira saio kopuruari dagokionean, baina oraindik
multzorik txikiena da talde osoan.
Multzoen artean bakarrik ez, hedabideen artean ere badira desberdintasunak.
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Azkeneko urtean, 2021an, trafikoa galdu dela esan dugu. Baina Hekimen
taldeko 51 hedabidetatik 12k irabazi egin zuten trafikoa iaz, pandemiaren
urte gogorrenean jasotakoari ederki eutsiz.
Multzoaren jaitsiera % 12,3koa dela esan dugu. Honako taula honetan
laburbildu genezake hedabide bakoitzaren jokaera, batez besteko horrekin
alderatuta: batzuk hori baino trafiko galera haundiagoa izan dute eta, beste
batzuk, txikiagoa.
5. Taula: Hekimeneko hedabideak, multzoa baino gehiago (< % -12,3) edo gutxiago jaitsi diren arabera antolatuta.

OROKORRAK

TEMATIKOAK

TOKIKOAK

GUZTIRA

MULTZOA BAINO GEHIAGO JAITSI

4

4

16

24

MULTZOA BAINO GUTXIAGO JAITSI

1

7

18

26

GUZTIRA

5

11

34

50

Iturria: Hekimen Analytics.5

Alegia, hedabide orokor bakarrak eutsi dio Hekimen Elkarteko hedabide
multzoaren joera orokorrari eta multzoa bera baino gutxiago jaitsi da trafikoan; tematikoetan, 11 hedabidetatik 7k eutsi dio multzoa baino hobeto eta,
tokikoetan, ia erdiak ibili dira batez-bestekoaren goitik eta behetik beste
erdiak.
Multzoen arteko joera aldaketa ikusi liteke hedabideen tamainan ere.
2013an Hekimen Elkarteko 10 hedabide handienen artean 4 orokor zeuden
eta 6 tokiko. Iaz, 2021ean, 10 hedabide handienen artean bi hedabide orokor baino ez zeuden, eta gainerako 8ak tokikoak ziren.

5		Hedabide tematiko baten 2021. urteko neurketak ez dira jaso HA tresnan.

4. Alderaketa txiki bat
Hekimen taldeko hedabideen datua inguruko beste hedabide batzuekin alderatzeko ariketa egingo dugu aurtengo lanean ere, trafiko igoerak
eta jaitsieren datuok onak edo txarrak izan diren esateko laguntza eman
baitezake.

Alderaketa hauek guztiak tentuz hartzea komeni da. Askoz hedabide gehiagoren datuak jakin eta kontrastatzea izango litzateke desiragarria, benetan
euskal gizartearen eta inguruko beste errealitate batzuetako sareko kontsumoa zer neurritaraino aldatu den esan ahal izateko, eta horretan Hekimen
elkarteko webguneek duten bilakaera neurtzeko. Hedabide gehienek ez
dituzte euren datuak modu irekian eskaintzen, ordea, eta bakoitza bere
irakurketa egitera mugatzen da. Zentzu honetan, estimatzekoa da datuok
modu irekian emateko hautua egiten duten komunikabideen erabakia, eta
baita Hekimen berak egiten duena ere.
Luza dezagun aurrena begirada Hego Euskal Herriko beste zenbait hedabidetara: Eitb.eus, Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Alava eta Noticias
de Navarra hedabideen datuak ditugu eskura.
Honatx azken bost urtetako datuak7 taula eta grafiko banatan, Hekimen
hedabide multzoaren datuekin batera:
6. Taula: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen alderaketa taula.

SAIOAK

2017

2018

2019

2020

2021

NALA

4.481.633

4.471.711

5.436.615

8.788.170

18.787.258

NGIP

8.691.232

9.526.453

13.778.940

24.020.039

31.945.383

NNAV

28.693.200

39.500.294

45.007.780

60.329.359

86.272.437

DEIA

33.976.134

45.334.493

54.617.145

71.939.869

80.138.028

EITB.EUS

53.922.264

63.268.847

83.622.955

105.859.037

72.555.427

HEKIMEN

23.750.548

24.121.867

28.553.549

40.805.565

35.798.383

GUZTIRA

153.515.011

186.223.665

231.016.984

311.742.039

325.496.916

% 15,47%

% 12,95

% 12,36

% 13,09

% 11,00

HEKIMEN (%)

Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es

6		OJD berak ere halaxe aipatzen du goian aipatutako hedabideen neurketako laburpen txostenetan, Googleren
Google Analytics tresnarekin jasotako datuak direla.
7		Bost urtetako datuak publikatzen ditu OJDk bere webgunean. Handik hartu dira datu guztiak.
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Horretarako OJD Interactivak (Oficina de Justificación de la Difusión) ikuskatutako zenbait hedabidek sarean argitaratzen dituzten datuak hartuko
ditugu kontuan, hark ematen dituen datuak eta HA tresnak ematen dituenak alderagarriak baitira erabat.6

4. Irudia: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen alderaketa.
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Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es

Taula eta grafikoan ikusten den bezala, azken bost urtetako datuak aintzat
hartuta ez da Hekimen multzoa izan goranzko joera izan duen hedabide
bakarra. Hego Euskal Herriko aipatutako gainerako hedabideak ere goranzko
joera izan dute, denen portaera berdina izan ez bada ere.
Aurreko urtean, gainera, pandemiak pandemia, goranzko joera horri eutsi
diote horietako askok (Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Alava eta
Noticias de Navarra) eta aurreko urtean irabazitako trafikoa galdu dute
beste batzuk (Eitb eta Hekimen).
Auditatutako multzo osoaren baitan, Hekimen pisua galtzen joan da
azken bost urte hauetan. 2017. urtean, multzo honen baitan trafiko guztiaren % 15,5 inguru jasotzen zuen; iaz, aldiz, % 11,0 izan da bere pisu
erlatiboa. Alegia, auditatutako hedabideen balizko multzo hau gehiago hazi
da Hekimeneko hedabideen batura baino.
Hazkunde horri bakarrik begiratuz gero, beheko grafikoan ere ikusi dezakegu hedabide bakoitzak izan duen bilakaera, 2017. urteko saio kopurua
abiapuntutzat hartuta.
Alegia, 2017. urteko trafikoa bakoitzaren zero puntuan jarrita, hurrengo
urteetan izan duen igoera erakusten du grafikoak.

5. Irudia: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen hazkundea, 2017 urteko datua oinarri hartuta

Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es

Grafikoan ikusi dezakegunez, azken bost urte hauetan Hekimen multzoaren trafikoa % 50 igo da, baina bera baino gehiago igo dira Noticias taldeko
hedabide digital guztiak (% 319 eta % 136 artean), eta gutxixeago Eitb taldea (% 35).
Ariketa berdina egin genezake beste hedabide batzukin ere. Atal honetan,
Kataluniako zenbait hedabide digital hartuko ditugu, katalanez ari direnak8:
ElNacional.cat9, ara.cat, rac1.cat eta diaridegirona.cat.
Honatx azken bost urtetako datuak taula eta grafiko banatan, Hekimen
hedabide multzoaren datuekin batera:
7. Taula: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen alderaketa taula.

2017

2018

2019

2020

2021

ARA.CAT

93.607.443

82.181.756

72.612.521

80.808.360

62.428.956

DIARIDEGIRONA.CAT

20.071.159

19.983.609

29.807.471

41.222.337

40.548.877

ELNACIONAL.CAT

73.227.259

124.758.388

163.083.181

175.678.289

194.883.109

RAC1.CAT

53.196.637

36.052.501

42.031.013

59.155.001

58.780.675

HEKIMEN

23.750.548

24.121.867

28.553.549

40.805.565

35.798.383

GUZTIRA

263.853.046

287.098.121

336.087.735

397.669.552

392.440.000

% 9,00

% 8,40

% 8,50

% 10,26

% 9,12

SAIOAK

HEKIMEN (%)

Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es
8		Zerrenda honetako eta “Notícies globals i actualitat” kategoriako lau hedabide handienak hartu dira ariketa hau egiteko.
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
Aurreko urteetan VilaWeb ere aipatu izan da, baina honek utzi egin zion OJDko ikuskaritzari eta, ondorioz, ez dago 2019tik
aurrerako daturik.
9		Katalaneko webguneari dagokion datuak aparte ematen ditu orain OJDk eta haiek hartu dira kontuan lan
honetarako. Aurreko lanetako datuekin alderen bat egon daiteke arrazoi hori dela-eta.
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6. Irudia: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen alderaketa
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Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es

Taulako Kataluniako hedabideei dagokionez, azken urtean jaitsi egin dute
euren saio kopurua Ara.cat, Diaridegirona.cat eta Rac1.cat hedabideek;
aldiz, igo egin du trafikoa handienak, Elnacional.cat-ek.
Hedabide horien baitan, eutsi egin dio Hekimen sarean bere pisuari. Balizko
talde horretan, saioen % 9 zuen 2017. urtean, eta % 9,1 eko pisuari eutsi dio
iaz, nahiz eta aurreko urtean zuen % 10,3tik apur bat jaitsi den.
Hori bera ikusi genezake, hedabide hauen hazkundea horri bakarrik begiratzera, 2017. urteko saio kopurua abiapuntutzat hartuta.
7. Irudia: Hekimen eta OJDko zenbait hedabideren saioen hazkundea, 2017 urteko datua oinarri hartuta

Iturria: Hekimen Analytics eta OJDinteractiva.es

Hor ikusi genezake Hekimenek bost urteotan izan duen % 50eko igoera
Kataluniako bi hedabide baino handiagoa dela (Ara.cat eta Rac1.cat), eta
beste bik izan duena baino txikiagoa (Elnacionat.cat eta Diariodegirona.cat,
% 166 eta % 102 artean igo baitira hauek, hurrenez hurren).

5. Bukatzeko

2021 urtean trafikoa jaitsi egin da aurreko urteko datu historikotik, % 12,3
hain zuzen ere. Ez da jaitsiera handia, pandemia kontuan hartuta, eta azken
bi urteetan % 25,36ko igoera eman dela ere irakurri liteke datu berdinetan.
Trafiko apur bat galdu zen iaz, bai, baina pandemiarekin irabazi zen guztiaren
zati eder bati eutsi zaio eta Hekimen elkarteko hedabide digitalek eusten
diote goranzko joerari.
Esfortzu handia ari da egiten Hekimeneko hedabide digitalen multzoa, eta
antzematen da, azken bederatzi urteotan trafikoa ia hirukoiztu egin baita.
Baloratzekoa da hedabide txikiok –handiena ere txikia baita– egin duten
lana eta izandako emaitza.
Begirada apur bat zabalduz gero, ordea, badira pare bat puntu tentuz kontsideratu beharrekoak.
Batetik, igoera apur bat motelduz doala dirudi. Saio kopuruak igotzen jarraitzen du orokorrean, eta multzoaren tendentziak goranzkoa izaten jarraitzen
du. Baina, goranzko joera ez da duela bost edo sei urte bezain handia. Edo
badirudi, behintzat, gehixeago kostatzen dela orain saio kopuruari eustea.
Saio bakoitzaren denbora eta orrialde kopurua ere ez doaz gorantz.
Inguruko beste hedabide batzuekin alderaketa eginez gero ere ondorio
bertsura iritsi gintezke. Iazko jaitsiera antzekoa eman da beste hedabide
batzuetan ere, baina hobeto eutsi diote beste batzuk trafikoaren galerari.
Badaude moteltze horren eta pisua galtzearen zantzu batzuk, nahiz eta
hedabide gehiago eta modu sakonagoan aztertzea komeniko litzatekeen
hori ziurtatzeko.
Bestetik, goranzko joera modu desberdinean eman da Hekimen barruko
hedabideetan. Tokiko hedabideak azken bost urteotan bikoiztu egin dute
euren trafikoa eta horri esker eman da, batik bat, Hekimen multzoaren
igoera. Hedabide gehiago dago multzo honetan eta sortu berriak edo apustu
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Azken urteetan egindako lanari jarraitu diogu aurten ere artikulu honekin,
HA-eko datuak hartu eta 51 hedabidek osatzen duten balizko multzo honen
bilakaera aztertuz.

digitala egin berriak ere bai tartean, eta beste arrazoi asko ere egon daitezke joera horren atzean. Komeniko litzateke, akaso, horietan sakontzea.
Multzo bakoitzaren barruan, halere, oso joera desberdinetako hedabideak daude. Badira igoera handia izan dutenak, baita azken urtean ere;
eta badira, beste batzuk, trafikoa irabazteko zailtasun handiak dituztenak
azken urteotan.
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Badakigu dena ez dela klik kopurua, dena ezin dela saio, orri eta denboran
bakarrik neurtu. Hedabideen jardunak, eraginak eta balizko arrakastak
beste parametro batzuk neurtzea ere eskatzen du. Baina atentzioaren
ekonomiaren garaia omen den honetan, sareko gure jardunaren zer zati
eskaintzen diogun euskarazko hedabide digitalei jakitea inportantea da, eta
horrixe so egin dugu ariketa hau.
Ondo bidean, 10 urteko datuak pilatuko ditu HA tresnak hurrengo urterako.
Hamarkada bat. Eta hamarkada bat asko da garai azeleratu hauetan. Eman
behar liguke datuak patxadaz aztertzeko eta ondorioren batzuk ateratzeko.
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13. Audientziak
aztertzeko
sistema:
burutzeke dugun
1
erronka
Josu Amezaga Albizu
NOR Ikerketa Taldea, EHU

Bizi dugun panorama aldakorrean euskarazko komunikazioak aurrera egingo
badu, ezinbestekoa du enpresa handienen estrategia buruek argiro aldarrikatu
ohi duten zera: datuak, datuak eta datuak.

1		Artikulu hau HPSrentzat prestatutako txosten batean oinarrituta dago. Nahiz eta txosten hura gehienbat
EAErako pentsatuta egon, oraingo honetan modu laburtuagoan ematen diren hanbat informazio daude bertan.
Txostena Behategiaren webgunean aurki daiteke.

1. Sistemaren helburuak
eta baldintzak
1.1. Testuingurua
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Aspaldikoa da euskarazko komunikabideek euskal gizartean duten zabalkundea neurtu beharraren aldarrikapena. Luze jo gabe, bi dokumentu nagusi
aipa ditzakegu: herri ekimeneko euskarazko komunikabideek 2012an plazaratu zuten Herri ekimeneko euskal hedabideak txostena, bata (Anboto
aldizkaria et al. 2012/); eta Euskararen Aholku Batzordeak urte berean
onartutako Euskara Sustatzeko Ekintza Plana, bestea (Euskararen Aholku
Batzordea 2012/).

1.1.1. Herri ekimeneko euskal hedabideak txostena
Txosten hau herri ekimeneko euskarazko komunikabide gehien eta nagusiek
2011-2012an burututako gogoeta estrategikoaren emaitza da. Gogoeta
hura Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoa Berritzen programaren baitan
burutu zen, Innobasqueren laguntzarekin. Gogoetaren emaitzetako bat
Hekimen elkartea sortzea izan zen.
Txostenean zenbait erronka estrategiko identifikatzen dira euskarazko
komunikabideentzat, tartean honakoa:
1. Erronka: Sektoreak euskararen normalizazioan daukan zeregina ikusita,
behatoki bat martxan jartzea. Behatokiaren helburua izango litzateke sektoreak eta administrazio publikoek euskararen normalizaziorako adostu
ditzaketen urratsak bideratzea eta jarraipena egitea:
•

Irismenaren neurketa zehatzak egitea.

•

(…)

1.1.2. Euskara Sustatzeko Ekintza Plana
Dokumentu honek Eusko Legebiltzarrak 2009an onartutako Euskara 21
gogoetan du abiapuntua, eta Euskararen Aholku Batzordean egin zen lanaren ondorioz, ekintza plana proposatzen da.
Planak garrantzi handia ematen die euskarazko komunikabideei zein euskarazko publizitateari. Horrela, besteak beste, komunikabideen atalean
proposatutako ekintzen artean, honakoak agertzen dira:

Euskarazko hedabideen behatokia sortu eta garatzea.

•

Azterlan berezi baten bidez, euskarazko hedabideen erabiltzaileen eta
publiko potentzialaren komunikazio beharrak ezagutzea.

•

Euskarazko hedabideetara egokitutako audientzia-azterketa sistema
bat eratzea.

Gaia, beraz, ez da sortu berria. Eta badirudi modu zabalean identifikatutako
behar bati erantzuten diola. Bi dokumentu hauek esandakotik jadanik hainbat urrats eman dira. Batetik komunikabideek aldarrikatzen zuten behatokia
eratu zen 2016an. Behategiak, geroztik, hainbat lan eta proiektu garatu ditu
gaiaren inguruan. EAEko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bestalde
komunikabideen audientzia datuak integratu ditu Euskararen Adierazle
Sisteman, Behategiarekiko lankidetzan. Eta lankidetza beraren barruan
urratsak ematen ari da neurketa sistema osoago bat lortzeko.
Norabidea beraz ona dela esan daiteke; baina euskarazko komunikazioak
beharko lukeenetik, oraingoz, urrun gaude. Bizi dugun panorama aldakorrean euskarazko komunikazioak aurrera egingo badu, ezinbestekoa du
enpresa handienen estrategia buruek argiro aldarrikatu ohi duten zera:
datuak, datuak eta datuak.

1.2. Audientzien eta kontsumoaren ebaluaketaz bi hitz
Komunikabideak gizartera nola eta noraino iristen diren ezagutzeko bi bide
nagusi daude: banakoak fokatzen dituena bata, eta gizarteko fenomenoak
fokatzen dituena bestea. Lehenengoa audientziaren neurketan eta analisian oinarritzen da: komunikabide bakoitza zenbat pertsonak kontsumitzen
duten, zein profil duten, kontsumo hori zein baldintzetan gauzatzen den
eta abarrak aztertzen dira. Hurbilpen honetan ikuspegi kuantitatiboa nagusitzen da (nahiz eta teknika kualitatiboak ere erabiltzen diren), eta berak
hartzen du pisurik handiena. Izan ere komunikazioaren merkatuak diru asko
mugitzen du gaur egungo munduan, neurri handi batean publizitatearen
industriak gidatuta. Eta publizitateari etekin handiena ateratzeko, audientzia ezagutu beharra dute publizitate erosleek.
Bigarren hurbilpenak aldiz gertaera sozialetan jartzen du fokoa, ez hainbeste banakoen jokabidean. Komunikabideek gizarte bati eragiten diotena
inpaktu kuantitatiboen bidez solik neurtzerik ez dagoelakoan, bestelako
tresnak erabiltzen dira; kualitatiboagoak, baina kuantitatiboei muzin egin
gabe (adibidez inpaktu ekonomikoa neurtzen denean). Hurbilpen honek
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•

aurrekoak baino presentzia txikiagoa du komunikabideen inguruko ikerkuntzan: izan ere hura ez bezala, ez du epe laburreko etekina bilatzen. Aitzitik,
giza jardueren ondorio sozialekiko kezka dutenek dute eremu honetan interes handiena: hainbatetan, botere publikoek (adibidez tradizio britaniarrean
komunikabideak zerbitzu publikoaren betekizunak betetzen ari ote diren ala
ez ebaluatzen dutenean).
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Euskararen biziberritzea helburu, komunikazio ohiturak eta kontsumoak
neurtu nahirik, bi ikuspegiak hartu behar dira kontuan. Euskarazko komunikabideak publizitate merkatuan hobeto jardutea garrantzitsua da; baina
hizkuntza politikak behar duen informazio mota, publizitate asmoekin lortzen denaren ezberdina izango da zenbaitetan.

1.3. Sistemak bete beharko lituzkeen helburu nagusiak
Euskarazko komunikazioak beharrezkoa duen sistemak honako helburu
hauek bete behar ditu gutxienez:
Euskarazko komunikabideentzat:
•

Beren lanaren feedbacka jasotzeko bide izan.

•

Publizitate merkatuan kokatzeko aukera lortu.

Erakunde publikoentzat:
•

Euskarazko komunikazioaren arloan egiten duten plangintzarako
tresna izan, egindakoaren emaitzak baloratzeko eta egitekoen aukerak
eta beharrak identifikatzeko informazio zehatz eta landuan oinarrituta.

1.4. Gutxieneko baldintzak eta baldintza desiragarriak
Helburu horiek gogoan, sistemak honako gutxieneko baldintzak bete
beharko ditu:
•

Zientifikotasuna. Publizitate merkatuan truke balio gisa erabilia
izatea da, mundu osoan, audientzia ikerketen emaitzen helburu
nagusia: “veritat pactada” S. Cardús soziologoaren hitzetan (Cardús
2007/). Horrek ez du ikerketa hauen balio zientifikoa apaltzen; izan
ere, errealitatea benetan den modukoa ezagutu ezean nekez lortuko
ditu, publizitateak ere, bere helburuak. Baina ezin da ukatu munduan
publizitate merkatuak hainbeste diru mugitzeak truke balioan jartzen

duela, sarritan, fokua. Eta zalantzaren aurrean, berau nagusituko da.
Euskarazko koumunikazioak behar duen sistemak aldiz ezinbestekoa
du errealitatearen ezagutza ahalik eta zehatzena eta eraginkorrena
lortzea, hizkuntza plangintza gidatu ahal izateko eta komunikabideen
jardunaren feedbacka emateko. Esan nahi baita, ez da nahikoa
publizitateko truke balioa izango duen datua lortzea: politika bat
oinarritzeko errealitatearen ezagutza fidela eman behar du.

•

Estandarizazioa. Aurrekoak ez ditu ordea alboratzen mundu mailan
erabiltzen diren estandarrak jarraituko dituen sistema baten
abantailak. Estandar horiek aukera eman diezaieke komunikabideei
publizitate merkatuan aintzat hartuak izateko, eta ondorioz diru
sarrerak handitzeko.
Adostasuna. Audientzien neurketa sistemen hirugarren baldintza
izaten da adostasuna edo kontsentsua. Erabiltzen diren teknikek eta
lortzen diren emaitzek inplikatutako eragile guztien onarpena behar
dute, truke balioa izan dezaten. Gure kasuan, herri erakundeek eta
komunikabideek beraiek partekatu behar dute adostasuna. Hori gabe,
sistemak arazo gehiago ekarriko ditu konponbideak baino.

Ezinbesteko baldintza horiez gain desiragarriak izango liratekeen baldintzak
aipa daitezke:
•

Dimentsio ezberdinetako neurketak. Hizkuntza plangintzaren
ikuspegitik, euskarazko komunikabideen zabalkundea ezagutzea
bezain ezinbestekoa da populazioak orokorrean eta euskaldunek
zehazki dituzten komunikazio praktikak ezagutzea. Ez da nahikoa
euskarazko komunikabideak zenbat eta nola kontsumitzen diren
jakitea: euskal herritarrek (beren hizkuntza gaitasun ezberdinekin)
zer eta nola kontsumitzen duten jakitea ere berebizikoa da,
bai komunikabideek publiko potentzial berriak atzemateko, bai
komunikazio politikak diseinatzeko. Sistemak bi dimentsioei begiratu
behar die beraz.

•

Moldakortasuna. Sistema moldagarria izan behar da, informazio iturri
zein teknika berriak garatu ahala erantzun ahal izateko. Izan ere bai
komunikazioan bai audientzien neurketan abiadura handiko aldaketak
gertatzen ari dira, eta tresnak aldatzeko prest egon beharra dago.

•

Jarraikortasuna. Moldakortasunak ez du datuen alderagarritasuna
oztopatu behar. Izan ere audientzia datuen balio handienetako bat
joerak aurreikusteko ahalmena da, etorkizunari bezainbeste iraganeko
bilakaerei begiratuta. Horregatik, neurketa sistema guztiek asko
zaintzen dute datuak une batetik bestera alderagarri izatea. Zentzu
horretan metodologia aldaketak ez dira errez egiten. Hau arazo bat
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•

da komunikazioaren, eskura dagoen informazioaren bolumen eta
kalitatearen, zein ikerketa tresnen aldaketa garaian (Publicom AG
2017/).
•
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Lurraldetasuna. Euskal komunikazio espazioa ez dator bat Euskal
Herriaren lurralde banaketarekin. Euskarazko komunikabide askok
euskararen lurralde osoan dute audientzia (erreala zein potentziala),
nahiz administratiboki lurralde bati lotuta egon. Beraz, eratzen den
sistemak dituen euskarri administratiboak dituela, lurraldeez harago
begiratu beharra du ezinbestean. Eta hau inoiz baino egiagoa da
sarearen garaian.

2. Oraingo egoera
2.1. Audientzien ikerketa Europan
Esan gabe doa audientzien neurketa garrantzitsua dela gero eta negozio
bolumen handiagoa duen publizitatearen merkaturako. Merkatu horrek
127.000 milioi euro mugitu zituen 2017an Europako Batasunean (European
Commission d. g.). Horrek erabakien erdigunean kokatzen ditu audientzien
ikerketak: 14.500 milioi euro gastatu ziren, urte berean, merkatuen ikerkuntzan kontinente zaharrean.
Ikerketa horien emaitzek truke balio handia dute. Merkatuko eragileek,
hots, publizitate saltzaileek (komunikabideek eta euskarriek), zein erosleek
(publizitate agentziek eta iragarleek) trukerako onartu behar dituzte ikerkuntzak emandako datuak. Dirua bezala, trukea gerta dadin ezinbestekoa
da batzuek eta besteek monetari balioa aitortzea.
Antolaketa eta gobernantzari dagokienez, oro har merkatuak arautzen
du kasu gehienetan audientzien neurketa: datua ekoitzi eta saltzen duen
enpresa pribatua izan, komunikabide eta publizitategileen sindikazioa izan,
edota bien arteko sistema mistoa izan, gehienetan kanpoan geratzen da
administrazioa, emandako finantzazio publikoak eskatzen duen funtzio
sozialaren jarraipena egiten den kasuak salbu (adibidez Erresuma Batuan).
Gurean, sistemaren helburuetako bat hizkuntza politika izanik, logikoa
litzateke administrazioek nolabaiteko presentzia eduki beharko luketela
pentsatzea.
Oso metodologia ezberdinak erabiltzen dira Europako sistemetan, besteak
beste komunikazioaren panoramak daraman aldaketa abiadari erantzun

Lagin eta metodologia horiekin egindako lanak, bistan da, garestiak dira.
Neurketa agentziek haien urteko aurrekontuak argitaratzeko uzkur jokatzen
badute ere, zenbait datu argitaratuta daude (Publicom AG 2017/). Horien
artean, Austriako 4 milioi eurotik Frantziako 10 milioi eurotara mugitzen dira
aurrekontuak, beti ere prentsaren audientzien kasuan (telebistaren audientzien neurketa garestiagoa izan ohi da).

2.2. Hizkuntza gutxituetarako erreferenteak
Gure antzeko egoeratan egon litezkeen beste kasu batzuei erreparatu
diegu, beti ere Europaren baitan (kontinente zaharrean baitago garatuen
hizkuntza gutxituen inguruko ikerkuntza).
Euskal Herritik begiratuta, Katalunia, Gales eta Galizia izan daitezke erreferente nagusiak, hizkuntza gutxituetako komunikabideei dagokienez. Izan
ere hauei buruz egindako ikerketa konparatiboan (Zabaleta et al. 2018/),
euskarazko 123 komunikabide identifikatu ziren, gurea izanik, katalanaren
atzetik (751), bigarrena komunikabide kopuruari dagokienez. Hirugarrena
galesera zen, 84 komunikabiderekin. Eta laugarrena galegoa, 60rekin.
Irlandera eta bretoiera zetozen jarraian 12na komunikabiderekin, eta beste
hainbat hortik beherako zenbakiekin.

2.2.1. Gales
Duela urte batzuk galeserazko komunikabideen audientziak neurtzeko
sistema bat eratzeko ideia egon zen, baina ez zuen aurrera egin. Hortaz
Erresuma Batuko neurketa sistemaren mende daude galeserazko medioak.
Ondorioz, S4C telebistako datuak audimetria eta panelen bitartez jarraitu
ahal badira ere, gainerako euskarrietan informazioa oso ahula da.
Interesgarria da bestalde Erresuma Batuan komunikabideen zerbitzu publikoaz egiten den ebaluazioa. Indikatzaile kuantitatibo zein kualitatiboak
konbinatuz, emandako finantzazio publikoa bere helburuak betetzen ari ote
den aztertzen dute erakunde erregulatzaileek (Ofcom 2020/).
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ahal izateko. Zentsu-datuak (hots kontsumo erreala neurtzen dutenak, adibidez trafiko digitala) eta lagin-datuak (lagin batean oinarritutako datuak)
konbinatzen dira. Lehenak lortzeko errazagoak dira, baina kontsumo hutsa
erakusten dute: halako komunikabideak zenbat klik izan dituen bere plataforman, zenbat denbora, zein ordutan, eta antzeko datuak; baina ez
dute esaten klik bakoitzaren atzean nor egon den (kontsumitzailearen
profil soziodemografikoa edo linguistikoa adibidez), ez eta klik egin duen
horrek zein beste komunikabide kontsumo izan duen. Horretarako laginketara jo beharra dago, sistema mistoen bidez (audimetria sistema kasu)
edo multimedia inkesten bidez (pertsonen profilak eta kontsumo ohiturak
konbinatuta).

2.2.2. Galizia
Galesen antzera, Galizian ez dago galizierazko komunikabideen audientziak
neurtzeko egokitutako sistemarik. Espainiako sistemak dira nagusi, eta
horietatik kanpo geratzen dira hizkuntza horretako medio gehienak.
Nos Diario, galizierazko egunkari bakarra, OJDn neurtzen da, euskarri digitalari dagokionez. Ez ordea EGMn.

2.2.3. Katalunia
Katalunian aspaldikoak dira katalanezko komunikabideen audientziak propio neurtzeko sistema bat eraikitzeko ahaleginak.
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2007an abiatu zen orain arteko saiorik garrantzitsuena: Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura, laguntza publiko handia lortu zuen FUNDACC fundazioaren eskutik (Sabaté 2019/). Ordura arte audientzia ikerketek ezkutuan
zuten errealitate bat mahai gainean jartzeko balio izan zuen Barmetroak.
Katalanezko komunikabideei egokitutako lagin eta erakunde propio bat erabilitzea gakoa izan zen horretarako. Alabaina sistema garestiegia zen2, eta
galera handiak pilatu ondoren 2012an bertan behera geratu zen (Castelví
2011/). Horren ondoren hitzarmena egin zuen FUNDACCek EGMrekin, azken
honen lagina handituz katalanezko komunikabideen audientziak hobeto
neurtu ahal izateko. Horrekin, urte batzuk lehenago irratiekin jorratutako
bidea zabaldu zen. Hitzarmenaren kostua urteko 600.000 eurokoa zen.
Baina emaitzak ez zituen asetu komunikabideak, eta 2017an bertan behera
geratu zen hitzarmena, laginak 2006ko egoerara itzulita. Gaur egun irrati
katalanekin eginiko ituna bakarrik mantentzen da.
10 urteko esperientzien ondoren beraz, lehengo tokira bueltatu dira audientzien neurketak Katalunian. Laguntza deialdi publikoetako ebaluaziorako
OJDko datuak erabiltzen dira, daudenean; gainerakoetan, inprenta gastuak
justifikatu behar dira (beti ere medio imprimatuen kasuan).
Barometroaren ebaluazio zehatzik ez da, guk dakigula, inoiz egin. Baina
haren sortzaile eta garatzaile nagusiekin hitz eginda3, zenbait puntu azpimarratzen dira:
Katalanezko komunikabideek eta katalanezko komunikazio espazioak
ikusgarritasuna handitu beharra zuten. Behar horri erantzuteko jaio zen,
nagusiki, Barometroa. Zentzu horretan emaitzak agerikoak izan ziren, hala
presentzia sozialari dagokionez nola publizitatearen salmentari dagokionez.
Barometroa itxi eta EGMra igarotzean, galera nabaritu zen.

2

Prentsako informazioen arabera, batez beste urtero 2 milioi euro jarri zituen Generalitateak proiektuak iraun
zuen bitartean (Vallespín, 2017). Kopuru hau Europako neurketa sistemen parametroen artean kokatzen da.

3

Salvador Cardús eta Joan Sabatérekin eginiko elkarrizketak, eta Helena Solàk emandako informazioak.

Proiektua anbiziotsuegia izan bide zen, eta finantzazio arazoak izan zituen.
Audientzien neurketan “bigarren datua” sartu izanak arazoak sortu zituen.
EGMren datuak soilik zeuden tokian bigarren datu iturri bat sartuta, publizitaterako audientzien neurketako baldintza bat hausten zuen: kontsentsua,
Horren ondorioz komunikabideek gehien faboratzen zuten sistema lehenesteko joera zuten, eta publizitate erosleek ez zuten Barometroa oso
kontuan hartu; Generalitateak bere pubizitatea Barometroaren datuen
arabera banatzeko erabakia behar izan zen, tresna honek publizitatearen
merkatuan nolabaiteko presentzia lortzeko.

2.3. Komunikazio ohiturei, kontsumoari eta eraginari
buruzko informazioa Euskal Herrian
Azken hamarkadetan euskarazko komunikazioaren errealitatea ezagutzeko saiakerarik egin da, baina proiektuan edo erdibidean geratu da. Hiru
aipa daitezke bereziki: EUKOA, KOEBS eta Behategia.
Proiektu horiez gain, zenbait datu iturri ere badira. Batzuk zein besteak
berrikusiko dira hurrengo orrialdeetan.

2.3.1. EUKOA
Euskal Komunikabideen Audientziak (EUKOA) proiektua Irigoienazpikoa
Egitasmoaren atal bat izan zen. Egitasmoa, funtsean, Andoaingo Udalak
2009an herriko eraikin batean hizkuntza ez hegemonikoen arteko topagunea eratzeko abian jarritako proiektua izan zen. Bertan kokatuko zen
EUKOA ere, euskarazko komunikabideen audientziak neurtzeko erakundea
(Evas et al. 2011/). Kataluniako Barometroaren ereduari jarraiki, fundazio bat
osatzea proposatzen zen, hiru hankarekin: ikerlariak, administrazioa, eta
komunikabide zein publizitate enpresak. Lagin handi bati egingo litzaioke
galdeketa, eta CIESekin hitzarmenak egitea alboratzen ez bazen ere, haren
lana gainditzeko asmoa zegoen: hala gobernantzan, nola galdetegian, laginean eta datuen bilketa metodologian ere.
Azkenean Irigoienazpikoa Egitasmoak berak ez zuen aurrera egin, eta
EUKOAren proiektua ere bertan behera geratu zen.

2.3.2. KOBS
Komunikabideen balio soziala (KOBS) aztertzeko proiektua Mondragon
Unibertsitateko HEZIKOM ikerketa taldeak mahaigaineratu zuen 2015ean
(Zuberogoitia et al. 2015/). Komunikabideen balio soziala neurtzearen helburua, ohiko aurrekontuetan eta diru mugimenduetan agertzen ez diren
aldagaiak ere neurtzea da. Hain zuzen ere, komunikabide baten jardunak,
zeharka, beste hainbat balio ere eragiten ditu. Komunikabide hori ez balitz
existituko edo ez balu lan egingo, beste hainbat sektore edo enpresatan

Audientziak aztertzeko sistema: burutzeke dugun erronka
Euskal hedabideen urtekaria 2021

155

sortzen den aberastasuna ez litzateke sortuko. Hori neurtzea da balio
soziala neurtzearen helburua (Bidegain et al. 2016/). Lehen saioan Berria
eta Goienaren analisiak burutu ziren, baina analisia ez da berriro errepikatu.

2.3.3. Behategia
Hasieratik bertatik izan du Behategiak euskarazko komunikabideen audientziak ezagutzeko eta aztertzeko asmoa.
Bere lan ildoen artean, informazio iturri ezberdinen bilketa eta ustiaketa
egitea dago. Ildo honen barruan zenbait lan burutu dira honez gero:
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•

CIESen datu base historikoa osatu. Berreskurapen lan handi baten
ondoren 1984tik aurrerako datuak lortu ahal izan dira, CIESek
neurtzen dituen komunikabide guztiak bertan hartuz. Datu base
honen emaitza nagusiak Euskararen Adierazle Sisteman integratu dira.

•

CIESen datuak ustiatu. Horretarako Tom Micro softwarea erabiltzen
da, 1997tik aurrerako datuak integratzea lortu delarik. Halaber,
2019an aldagai berri bat sartu zuen behategiak CIESen inkestan:
elkarrizketatuaren lehen hizkuntza.

•

Telebistako audimetria datuak bildu eta aztertu. Batetik, 2000tik
aurrerako EAEko audientzia datuak eskuratu dira Kantar Mediatik,
ikusleen eta neurtutako etxeetako hizkuntza soslaiaren arabera.
Bestetik 2020an hasi da egunez eguneko audientzia datuak jasotzen,
hemen ere ikusleen hizkuntza soslaiaren arabera. Datuok ikerlarien
esku jartzen dira Data Studio aplikazioaren bidez.

Datu bilketa handia izan arren, Behategia ez da gai izan, giza baliabide faltagatik, datuak modu sakon eta zabalean aztertzeko, haien baliagarritasuna
lan puntualetan soilik ikus daitekeelarik.

2.3.4. Eskura dauden informazio iturrien ezaugarriak
Behategiak egiten duen lanaz gain, badira lehen eskuko informazioa biltzen
duten zenbait erakunde eta tresna. Informazio iturri horiek bi multzotan
sailka genitzake: komunikabideen zabalkundea zuzenean neurtzen duten
iturriak, batetik; eta populazioaren komunikazio ohiturak neurtzen dituztenak, bestetik. Halaber, modu sistematikoan egiten direnak eta modu
puntualetan egin direnak bereiz genitzake.
Komunikabideei dagokienez, beste banaketa bat aztertutakoaren estaldura izango litzateke: batetik euskarri ezberdinetako komunikabideak
neurtzen dituztenak daude (CIES edo EGM kasu); bestetik euskarri zehatzetako komunikabideak neurtzen dituztenak (Google Analytics edo Kantar
Media kasu). Bai eta komunikabide bakar bat neurtzen dutenak ere (inkesta
propioak).

Laburpen gisa, hurrengo taulan ikus daitezke Euskal Herriko egungo komunikazio praktikak ezagutu nahi izanez gero eskura dauden informazio iturri
nagusiak.

KOMUNIKAZIO
ETA KONTSUMO
OHITURAK

EUSTAT
INE
Kulturaren Euskal Behatokia
Inkesta Soziolinguistikoa
Gazteen Euskal Behatokia
Kantar Media

EUSKARRI BAKANAK

Google Analytics
GfK DAM

EUSKARRI
EZBERDINAK

IKUSIKER
EAEko laguntzen deialdiak
Datutegia
OJD
CIES

PUNTUALAK

Soziometroa, (EAE, 2018)
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(HEHOBA deialdia, 2007 eta 2012)

HPS (2015)
ELKARren merkatu ikerketa (2017)
Euskararen Erakunde Publikoa (Iparraldea,
2019)

Informazio iturri hauen azalpen zabalagoa eta sarbidea Behategiaren webgunean aurki daitezke

3. Ondorioak:
Honez gero iturri ezberdinetatik bidutako hainbat informazio dago euskal
herritarrek komunikazioaz egiten duten kontsumoari buruz. Baina informazio horiek partzialak, sakabanatuak eta ez osoak dira. Eta larriagoa dena:
dagoen informazioa ez da aski komunikabideen estrategiak bideratzeko, ez
eta hizkuntza-komunikazio politika diseinatzeko.
Premiazkoa da beraz euskararen biziberritzearen ikuspegitik komunikazio
ohituren azterketa egingo duen sistema bat ezartzea.
Premiazkoa eta urgentea, komunikazio ohiturak oso arin eta oso sakon
aldatzen ari direlako. Azken bost urtean, pantailek papera desplazatu dute
idatzizko prentsaren irakurketan; horrek prentsaren irakurketa maila altuari
eustea ahalbidetu du (irakurketa modua aldatu bada ere), baina Espainiako
prentsak eskuratu ditu irabazi gehienak. Ikus-entzunezkoetan, duela hamabost urte jaiotako streaming zerbitzuek (bereziki Youtubek) arin desplazatu
zuten telebista lineala gazteen artean; eta gurera 2016an iritsitako VOD
plataformek (bereziki Netflixek) bultzada ikusgarria eman diote joera horri
(Arana Arrieta et al. 2019/) (Arana Arrieta et al. 2021/). Mugimendu hauek
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eta beste hainbat maila globalean nola gertatzen ari diren badakigu jakin;
baina euskara nola ukitzen duten, eta bereziki euskara biziberritzeko nola
baliatu litezkeen, ezer gutxi.
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Euskarazko medioekin zer gertatzen ari den, euskaldunak zer egiten ari
diren, eta oro har euskal herritarrek hizkuntzekin nola jokatzen duten jakiteko, ezinbestekoa da sistema integral bat, informazio iturri ezberdinak jaso
eta integratuko dituena, eta metodologia ezberdinak baliatuko dituena.
Trafiko digitalaren neurketak aukera handiak ematen ditu, baina mugak
nabarmenak dira (datu soziodemografiko eta linguistikorik eza, pertsona
beraren kontsumo ezberdinak neurtzeko ezintasuna, eta abar). Inkestak,
Europako herrialde guztietako inbertsio handiek erakusten duten bezala,
ezinbestekoak dira; baina hauek ere muga handiak dituzte: udalerri mailako
aldizkarien irismena neurtzeko ezintasun tekniko eta ekonomikoa, (laginketaren beharrengatik), edo azken orduko komunikazio praktikak neurtzeko
zailtasuna, bi aipatzearren.
Inkestei gagozkiela, aukera ezin hobea dugu Hegoaldeko Euskal Herrian
CIESen neurketekin. Mugak muga eta eztabaidak eztabaida, 1984tik hona
metodologia egonkor batekin hainbeste komunikabideren kontsumoak
neurtu izanak urrezko datuak ematen ditu euskarazko komunikazioaren
bilakaera aztertzeko, bai eta Hego Euskal Herriko herritarrek (haien hizkuntza gaitasunen arabera) dituzten kontsumo ohiturak ezagutzeko. Halaber
berebiziko tresna da euskarazko komunikabideek (ez denek, bai handienek
ordea) publizitate merkatuan jokatzeko. Aukera hau ez dute, guk dakigula,
Europako beste inongo eskualde gutxitutan. Bestalde, audimetria datuek
Euskal Autonomi Elkartea unitate analisi gisa hartzea abantaila gisa hartu
behar dugu, bere mugekin bada ere.
Unea iritsi da beraz hainbat urtetan zehar jiraka eta biraka ibili den, nahikoa
adostasun lortua duen, eta eskura tresna sendoak izan ditzakeen sistema
bat, euskararen biziberritzearen ikuspuntutik Euskal Herriko komunikazio
ohiturak aztertuko dituen sistema bat alegia, abian jartzeko.
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14. Kazetaritza
feminista Hego
Euskal Herrian
Arantza Gutierrez Paz
Itxaso Fernandez Astobiza
Emakumeen ikusgaitasuna hedabideetan Ikerketa Taldea, UPV/EHU

Azken urteotan ugaritu egin dira ikuspuntu feministak lantzen dituzten
telebista eta irrati programak eta agerkariak; baina fenomeno hau ez da
berria. Mugimendu feministak hasieratik bilatu du bere mezua eta aldarriak
hedabide hegemonikoen ikuspegi androzentrikoaren aurrean.

Sarrera
Emakundek 2021eko Berdintasun Saria kazetaritza feministari1 eman izanak agerian utzi du azken urteotan diskurtso feministak orokorrean eta
kazetaritza feministak zehazki, hartu duen garrantzia euskal jendartean.
Jaurlaritzaren atarian jasotzen denez, aitortza horren bidez honakoa saritu
nahi izan du:

<<Izaskun Landaidak, Emakundeko zuzendariak adierazi duen bezala,
“Ezinbestekoa den genero ikuspegia txertatua duen formakuntzatik, aplikazio
praktikora dagoen bidea saritu da”. Sari partekatua emakumeen eta gizonen
berdintasunarekin konprometitutako komunikazio eta kazetaritzaren alde egindako
ekarpenagatik eman zaie, kazetaritza-zereginean ikuspegi feminista eta generoikuspegia sustatzeagatik (…) Era berean, sari honen bidez, epaimahaiak aitorpen
publikoa luzatu nahi die egunero berdintasunarekiko konpromisoa erakusten
duten komunikazioko beste profesional batzuei eta ikuspegi feminista eta generoikuspegia txertatzen duen kalitatezko kazetaritza sustatzen lan egiten duten
hedabide guztiei>>.2
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Bestalde, Itxaso Fernandez Astobizak idatziriko doktoretza-tesiaren ondorioetan (2021) argi geratzen da mugimendu feministaren eragina mugatua
dela mainstream deitu ahal ditugun zenbait egunkaritan, eta ez dela horren
ikuspuntua islatzen. Beste alde batetik, badaude beste kazeta batzuk —
Gara eta Berria, eta horien aurretik Egin zein Euskaldunon Egunkaria—,
Mugimendu Feministari eta haren aldarrikapenei lekua eman dietenak.
Ikerlariak dioen bezala, <<aztertutako zenbait egunkaritan M8ari eta oro
har Mugimendu Feministari egindako jarraipena txikia izan da, eta ez zaio
merezi duen garrantzia eman, gaia errepertorio publikoko gai “garrantzitsuetatik” kanporatuz. Ale gehien saltzen dituzten egunkari kontserbadoreenek
ikuspegi atomizatu eta erredukzionistak eskaini dituzte, ez dute mugimendu
feministaren benetako indarra islatu>> (2021: 347).
Hau dela eta, mugimendu feministatik aldarrikatu da ahots propioz hitz egin
ahal izatea. Artikulu honetan ezagutu nahi izan dugu zeintzuk diren Hego
Euskal Herrian3 egon diren eta gaur egun dauden komunikazio-proiektu
feministak edo feminismoaren bozgorailuaren papera bete izan dutenak.
Jakitun gara egondako guztiak ez ditugula jaso, baina espero dugu, gutxienez, lan honetatik abiatuta beste ikerketa batzuek hutsuneak bete ahal
izatea, eta guztion artean, behar duten aitortza eskaintzea.

1

Begiristain, Edurne (2021): BERRIAk irabazi du Emakunderen aurtengo Berdintasun saria, 2021eko abenduan 22.

2

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/74174-premio-emakunde-2021-para-periodismo-con-perspectiva-genero.

3

Gure ikerketa-eremua Euskal Herria izan ohi den arren, artikuluaren esparrua Hego Euskal Herrian mugatu
dugu momentuz ez baititugu datu nahikoak Ipar Euskal Herrian egon diren eta dauden komunikazio-adierazpen
feministen mapa egiteko aukera. Etorkizuneko ikerketetan horiek jasotzea ere espero dugu.

Atal berezia merezi dute feminismotik gainerako medioetan kazetaritza
egiten duten emakumeek, asko dira eta. Ez da erraza begirada morearekin
mundua islatzea androzentrismoa nagusi den eremu batean, baina horien
lanak poliki poliki arrakalak sortzen ditu diskurtsoetan eta feminismoa
agendan sartzea lortzen dute. Gero eta gehiago dira aipatu beharrekoak,
baina batzuk baztertzeko beldurrez ez ditugu sartu, hori ere egin beharreko
lana baita: emakume kazetarien eta hedabideetako ahots feministen bilketa, izan direnak eta direnak.

1. Marko teorikoa
2015ean Euskal Herrian zegoen komunikazio-kioskoaren inguruan, Iñaki
Zabaletak zuzenduriko HEKA ikerketa-taldeak agerian utzi zuen euskarazko hedabideen %25ek gai edo eduki bereziak jorratzen zituztela <<eta
beste %75ek eduki orokorrak, alegia, albiste eta informazio mota desberdinak (gizartea, ekonomia, kultura eta abar). Hau da, 98 hedabidek eduki
orokorra lantzen dute eta 27k eduki berezia>> (Zabaleta et alter, 2015: 33).
Berezi horietako bakarrak jorratzen zituen feminismoarekin loturiko gaiak,
Klitto izeneko agerkari digitalak hain zuzen ere.
Kazetaritza edukien ikuspegi androzentrikoa agerian uzten duten ikerketak
nabariak dira; 2008an Pilar Rodríguezek azaltzen zuen hedabideetan kultura maskulinoa nagusi zela4.
Susana Pérez Soler eta Meritxell Roca Sales (2019) ikertzaileek diotenez,
hedabideek, bereziki idatzizkoek, gero eta ahalegin handiagoak egiten
dituzte emakumeak erakartzeko, eta, besteak beste, genero editorearen
rola sortu da, albisteak erakarri nahi dituen publikoarengana (emakumeak)
erakartzeko. Bi gertaera aipatzen ditu horren erantzule nagusi moduan,
Amerikako Estatu Batuetan 2016an izandako Harvey Weinsteinen kasua
eta #MeToo mugimendua, eta 2018ko martxoaren 8ko greba.
2004an, lau urteko ibilbidea izan ondoren itxitako Andra aldizkariaren egitasmoa berriz hartu dutenean, beste bi faktore aipatzen dituzte proiektua
aurrera eramateko orduan: Internet eta sare sozialen hedapena; zeintzuek
<<plataforma digital anitzen sorrera ahalbidetu eta informazioaren transmisioa demokratizatu>> duten; izan ere, bigarren etapa honetan agerkari
digitala bihurtu da, baina hogei urte pasa arren, aldarrikatzen dute hedabide
feministaren beharra gainerako komunikabideen ikuspegi androzentrikoaren aurrean:

4

Kazetaritza edukien ikuspegi androzentrikoa da Pilar Rodríguezek 2008an idatzi zuen bezala, komunikabideek.
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<<Feminismoa gorantz doan arren, hedabideetan emakumeen ordezkaritza ia
ez dela aldatu ikusteak motibatzen gaitu. Egia da bere espazioetan lehen baino
emakume gehiago daudela, baina ikuspuntua argi eta garbi androzentrikoa da, eta
ikus-entzule gehien dituzten komunikabideek emakume bat irudikatzen jarraitzen
dute, etxekoandrea, zaintzailea eta sexu-objektua, indarkeria sinbolikoaren
agerraldi argi batean>>. (Andra, 2019).

1.1. Kazetaritza feminista
164
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Maider Galardi F. Agirrek elkarrizketa batean esan zuen bezala, kazetari
feminista izateak ez du esan nahi emakumeei edo gai feministei buruz hitz
egitea, baizik eta kazetaritza begirada edo ikuspegi feministaz egitea:

<<Kazetari feminista bai, baina horrek ez du esan nahi bakarrik berariaz gai
feministak lantzea. Hori garrantzitsua da, noski, baina uste dut, garrantzitsua dela
baita ere edozein gairi trataera hori ematea; begirada hori bermatzea da erronka
nagusietako bat, ikuspegi feminista daukan kazetaritza egiten saiatzen gara>>5.

Maricel Drezer kazetariaren aburuz kazetaritza feministak badu zer ikusirik
honako ezaugarrri hauekin: <<zeintzuk diren tratatzen diren gaiak (emakumeen interesekoak direnak edo haiei buruz ari direnak), nortzuk egiten duten
(emakumeak eta baita beste trans-identitateak, ez heterosexualak, ez-bitarrak) eta nola (ikuspegi feminista)>>6. Uste du objektibitatearen mitoaren
atzetik begirada androzentrikoaren “neutraltasuna”-ren ideia dagoela.
Pat Frontera, LatFem-eko zuzendarikideak ere zalantzan jartzen du kazetaritzaren objektibotasuna:

<<Nosotras decimos que aquello que llamaban objetividad, es en realidad la
posesión de un privilegio. Quien dice qué es objetivo, quien dice que las cosas son
así como son y siempre serán así, es en realidad la voz del que tiene el privilegio de
poder señalar cómo se construye y qué es lo real>>7.

5

Zaldua, Maddi (2020): Maider Galardi F. Agirre: « Edozein gai feminismotik lantzea da erronka nagusia »,
Txintxarri, 2020/09/ 25 https://txintxarri.eus › lasarte-oriaSareko emaitzakMaider Galardi F. Agirre: “Edozein
gai feminismotik lantzea da erronka nagusia”

6

Drazer, Maricel (2021): El periodismo feminista llegó para quedarse; Deutsche Welle, 2021eko urtarrilaren
1, https://www.dw.com/es/el-periodismo-feminista-lleg%C3%B3-para-quedarse/a-56227343. Definizio
horretara heltzeko, kazetaria feminista batzuei galdetzen die: Bogotako Radio Deseo kazetaria den Helen
Alvarezen esanetan: “Kazetaritza femiista sistema patriarkalaren oinarriei eta bizitzaren arlo guztietan dituen
adierazpen guztiei interpelatzen diena da”. Maria Ruiz, Mexikoko Pie de Página agerkariko kazetariak, bere
aldetik dio: “Emakumeekiko eragiten diren indarkeriei, kazetaritzatik egindakoei barne, erantzutekoo sorturiko
beharra” dela dio,

7

Drazer, Maricel (2021): El periodismo feminista llegó para quedarse; Deutsche Welle, 2021eko urtarrilaren 1,
https://www.dw.com/es/el-periodismo-feminista-lleg%C3%B3-para-quedarse/a-56227343.

Objektibotasunaren mitoa kazetaritzaren begirada androzentrikoarekin
lotzen du Gabriela Wiener kazetari eta idazle peruarrak ere8:

1.2. Kazetari feministen sareak
Valeria F. Hasan eta Ana Soledad Gil ikertzaileek esaten dutenez, genero
ikuspegia zuten lehenengo kazetari sareak 90eko hamarkadan sortu ziren,
albiste-agentziei loturiko elkarte gisa. Sandra Chaher aipatuz, amaraun
horien helburu nagusia zen gainerako komunikabideetan kontuan hartzen ez ziren gaiak sartzeko eragitea, mugimendu feministaren agenda
politikoari lagunduz. Haien esanetan, emakumeak informazioaren eta
komunikazioaren subjektu moduan azaltzea zuten helburu, baita komunikabideetan objektu moduan tratatzeko joera salatzea ere. Horrek ekarri zuen
emakume profesionalengan eta komunikazioan eragiteko aukeran arreta
jartzea (Hasan eta Soledad Gil, 2014).
Pikara Magazine hedabidearentzat, sare horietan kazetariek beren burua
formatu, genero ikuspegia zehar-lerro bihurtzeko estrategiak trukatu edota
emakumeen eskubideak sustatzeko fokatze eta agenden inguruan eztabaidatu ahal dute. Era berean, teknologia berriez baliatuta, Ameco Press
edo Mujeres en Red bezalako egitasmoak sortu ziren Interneten (Pikara,
2015: 170).
EAEn, Kazetarien Berdinsarea sortu zuen genero kazetari feminista talde
batek 2008an; 42 bazkide izan zituen eta blog bat (http://kazetarionberdinsarea.blogspot.com) erabili zuten adierazpide moduan; 2011ko abuztuaren
30ean idatzi zuten azken sarrera blogean.

8

Wiener, Gabriela (2021), Así nació una periodista feminista, The New York Times, 2021eko irailaren 28an,
https://www.nytimes.com/es/2021/09/28/espanol/opinion/periodismo-feminista-que-es.html
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<<Sektore handi batentzat, kazetaritza feminista ez da kazetaritza, aktibismomodu bat baizik, lortu nahi den “objektibotasun” baten estandarrak ez
betetzeagatik. Baina neutraltasun hori, hedabiderik onenetan ere, susmoa dut,
beti egon dela kazetaritza-taldeen erabakien, botereen eta interesen mende, eta
tradizioz gizonek zuzendu dituzte. Duela gutxi arte, komunikabideak eta haien
argitalpenak bizi garen gizarte patriarkalaren isla ziren neurri handi batean. Mota
honetako kazetari baten lanaren zati bat da horiek despatriarkalizatzearen alde
borrokatzea, laneko espazioa bereizkeriatik garbitzea, lanbidearen praktikak
aldatzea, estaldurak handitzea, informazioan ikuspuntuak dibertsifikatzea.
Kazetaritza ez da, xaloki esan ohi den bezala, errealitatearen ispilu hutsa;
kazetaritza ikuspuntu jakin batetik egiten delako, errealitatea sortzen duelako,
begirada bideratzen duelako, iritzia sortzen duelako. Eta kazetaritza feminista
kazetaritza da, feminismoaren ikuspegitik>>.

Hauek ziren haien helburuak:

<<(1). Hedabideetan salatzea genero arrazoiengatik ematen diren diskriminazio
eta bereizketak, batez ere emakumeen kontra gertatzen direnak, arlo
pribatuan, kolektiboan zein erakundeetan. (2). Genero desberdintasunak
ikusarazi hedabideetan eta hedabideen agendetan generoarekin lotutako
gaiak aurreikusteko lan egin. (3). Estereotipo matxisten kontra egin gizon eta
emakumeen eredu ez sexistak agerraraziz, berdintasun adierazleak bultzatuz
arlo guztietan. (4). Hedabideetan diskriminazio bikoitza saihesteko lan egin, hala
nola, emakume adindua, pobrea, ama, neska, lesbiana, etorkina, zuria ez den beste
etnia batekoa, gutxitasunen bat duena, eta abar. Gizon zaintzaileen, inplikatutako
aiten, gayen, emakumeentzako moduan identifikaturik dauden arloetan ari diren
profesionalen eta abarren alde egin eta hor daudela ohartarazi. (5). Hizkuntza
ez sexista eta ez baztertzailearen erabilera eta generoarekin lotutako gaien
errespetuzko tratamendua sustatu, iturrien aniztasuna lagunduz, sakonduz,
informazioa kontrastatuz eta protagonistei ahotsa emanez. (6). Gure inguruko
hedabideen edukiak aztertu genero ikuspegiak eragindako diskriminazioak
saihesteko. (7). Sarearen helburuen inguruan ahalik eta kazetari eta medioetako
profesionalik gehien batu, genero informazioa elkartrukatzeko gunea sortu eta
hedabideetako beharginentzako baliagarriak izango diren genero ikuspegia duten
kazetaritza adibideak batu, kazetarien arteko elkartasuna eta elkarlana gehituz.
(8). Genero arazoak ikertu disziplina-anitzetatik. Aldaketa sozialaren eta kultura
eraldaketaren alde ekarpenak egin, emakumearen garapenean laguntzeko eta
berdintasunezko harremanak sustatu eta gizarte justuagoa eraikitzen joateko.
(9). Genero desberdintasunen eta eskubideen urraketen inguruko eztabaida
publikoak bultzatzeko kanpainak sortu eta babestu, gizonezko kazetari eta
irakurleak kontzientzientzako, berdintasuna eurentzako ere onuragarria dela eta
matxismoa mugatzen dituen lakra dela adierazteko. (10). Giza eskubideen defentsa
sustatu aukera berdintasunaren, ulermenaren, errespetuaren eta tolerantziaren
alde egiten duten heinean, aukera sexualen eta familia aniztasunaren aukera
positiboki baloratuz. Berdintasun programak hedatu, garrantzia emanez askatasun,
elkartasun eta pertsona guztien garapenerako gaitasuna bultzatzen dutenei. (11).
Beste sareekin elkarlanean jardun eta, aldi berean, helburu komunak dituzten
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sare berriak babestu: feministak, berdintasunaren aldeko gizonak, LGTB, kazetari
elkarteak eta genero ikuspegia beregain hartu edo landu nahi duten GKEak>>9.

2021eko otsailean Nafarroako Emakume Kazetarien Elkartea sortu zen
(https://comunicadorasnavarra.wordpress.com/). Haien aurkezpenean,
webgunean, honako asmo hau azaltzen dute: <<perspektiba duen formazioa
sustatu nahi dugu, Nafarroan komunikazio arloan lan egiten duten emakumeen eskubideen alde, eta bazkideen formakuntza bultzatuko dugu garapen
pertsonal eta profesionalerako behar duten arlo guztietan>>.

9

http://kazetarionberdinsarea.blogspot.com/2008/04/geure-helburuak.html

2. Helburuak eta metodologia

Beraz, hasierako hipotesia izan da mugimendu feministak bere diskurtsoak artikulatzeko eta zabaltzeko bere komunikabideak sortu behar izan
dituela. Hipotesi nagusi horrek bi norabide markatu ditu, bata kronologikoa,
non Euskal Herriko mugimendu feministak hasieratik argitaratu dituen
buletinen, aldizkarien eta fanzineen sailkapena eta azterketa egin den; eta
bigarrena gaur egun tresna digitalei esker ugaritu diren podcast-en, agerkari digitalen eta formatu berrien ezaugarriak arakatzea eta ikertzea izan
da. Horretarako zenbait galdera planteatu dira: ¿Zeintzuk izan dira Euskal
Herriko mugimendu feministak historian zehar sortutako komunikabideak?
¿Nola egokitu dira hedabide horiek teknologia berrietara?
Erabilitako baliabideak, formatuak eta gaiak aztertu nahi izan dira, diskurtso
feminista bere medio propioekin nola egituratzen den zehazteko
Azterketa hau deskribatzailea da, eta, aldi berean, luzetarakoa; euskal
mugimendu feministaren hasierarekin abiatzen da, XX. mendearen azken
laurdenean, eta gaur egun arte luzatu da. Hainbat liburutegi eta dokumentazio zentro kontsultatu ditugu, tartean Maite Albiz Bilboko Emakumeen
Dokumentazio Zentroa, material ugari gordetzen baita bertan. Internet ere
aliatu ezin hobea izan da material berriak jasotzeko, baita, nola ez, hemeroteka eta Bost Axola Irratian zegoen Tas-tas agentzia alternatiboaren
buletinen artxiboa ere.
Ardatz nagusia euskarazko materialak eta komunikazio-proiektuak aztertzea izan bada ere, ezin ditugu alboratu gazteleraz argitaratutakoak.

167

Kazetaritza feminista Hego Euskal Herrian
Euskal hedabideen urtekaria 2021

Ikerketa honen helburu nagusia euskal hedabide eta ahots feministak ezagutzea da. Azken urteotan ugaritu egin dira ikuspuntu feministak lantzen
dituzten telebista eta irrati programak eta agerkariak; baina fenomeno
hau ez da berria. Mugimendu feministak hasieratik bilatu du bere mezua
eta aldarriak hedabide hegemonikoen ikuspegi androzentrikoaren aurrean.
Era berean, hedabide hegemonikoen agenda mediatikoan ematen den
emakumeen irudi estereotipatuari aurre egiteko beharra zuen, baita agertzen ez diren gaiak agenda mediatikoan sartzekoa ere (abortua, indarkeria
matxistak edo eraso sexisten salaketa eta horren aurkako borroka, lesbianismoa...), edo, besterik gabe, hainbat gairi genero ikuspegitik heltzeko
beharra (osasuna, politika, kirola...).

3. Hedabide feministak Euskal Herrian
3.1. Hedabide idatziak
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Espainiako estatuan, XX. mendearen hasieran, oso emakume gutxik idazten zuten egunkarietan, are gutxiago ziren beren izen-abizenekin sinatzen
zutenak, eta emakumeei zuzenduriko edukiak zutabe batera mugatzen
ziren kasurik onenetan. Hori dela eta, Rocío Gonzalez Naranjok dioen bezala
(2020), emakume batzuk pentsatu zuten beharrezkoa zela emakumeei ahotsa emango zieten aldizkariak sortzea. Berak aipatzen ditu, besteak beste,
Espainiako estatuan izan ziren argitalpen batzuk: La Voz de la Mujer (19171931) aitzindaria eta II. Errepublikan egon ziren Revista Femenina, Cultura
integral y femenina, Nosotras edota Mundo Femenino, eta, bere hitzetan,
feministatzat jo daitekeen Mujer izenekoa, 1931ko ekainetik abendura iraun
zuena.
Aldizkari horren lehenengo editorialean jasotzen da:

<<MUJER aldizkaria izango da erradikala, erabat independentea; femeninoa soilik,
hitz eder horren —ederrenaren— zabaltasun osoan. Bere idealaren, irakurleen
eta laguntzaileen zabaltasun osoan: idazle eta kazetari ospetsuenek, beren
ekimen baliotsuarekin, une latz hauetan optimismorik handiena dakarte, gure
egunerokotasuna errealitate politagoa bihurtuz>>. (Gonzalez Naranjo: 2020, 137).

Itxaso Fernandez Astobizak bere doktorego tesian esaten duen bezala,
euskal kazetaritzako hastapenetako emakume kazetariei buruzko datu
gutxi ditugu. Jaurlaritzak argitaratzen zuen Bidegileak bilduman hauetako batzuen aztarnak aurki daitezke. Maria Etxabe, Maddi Ariztia, Julia
Fernandez Zabaleta, Errose Bustinza, Julene Azpeitia, Dolores Agirre, Pilar
Lekuona, Robustiana (Tene) Mujika, Julia Claudia (Maite) Gabilondo, Rosario
Artola, Madalena Jaureguiberry, Teresa Eskoriatza edo Cecilia G. de Gilarte
aipatzen ditu, besteak beste, Fernandez Astobizak (2021, 107-108). Kasu
batzuetan, kronikak sinatzeko ezizena erabili behar izan zuten, emakumeak
zirela ezkutatzeko.

3.1.1. Aldizkariak
Leihoa
Bizkaiko emakume feministak oso goiz konturatu ziren ahots propioa behar
zutela hedabide hegemonikoetatik alboratuta geratzen zirelako eta 1978.
urtean lehen aldizkaria kaleratu zuten, Leihoa. Argitalpenak aldizkari itxura
zuen, DIN A4 tamainakoa, eta bi urtean 6 ale plazaratu zituzten, 1978an eta
1979an.

Sorgiñak
Sorgiñak aldizkaria Euskal Herriko lesbiana kolektiboen aldizkaria izan zen.
Bi epe bizi izan zituen, lehenengoa 1986tik 1994ra, Bizkaiko, Gipuzkoako
eta Nafarroako kolektiboek argitaratu zuten, gero 1998 eta 2000 bitartean
Bizkaikoek mantendu zuten.

Geu Emakumeok
Bizkaiko Mugimendu Feministak argitaratu zuen 1985etik aurrera.
Elebiduna eta zuri beltzean argitaratua; denborarekin orrialde kopurua handituz joan zen eta itxura aldatuz, aldizkari formatura pasatuz eta azalean
kolorea sartuz, 1991. urtera arte. Geldiune txiki bat izan ondoren, 1992.
urtean berriztua agertu zen 14. zenbakia, diseinu moderno eta erakargarri
batekin. Orrialde kopurua ere handitu zen, aurrekoetan 20 baziren, aldizkari
berriak 56 orrialde argitaratu zituen. Geu Emakumeok aldizkariak Beijing 95
Konferentziari eskaini zion azken alea (24. zenbakia). 1996an amaitu zen.
1988an Jaurlaritzan aurkeztutako estatutuen arabera,

<<Elkarte honen helburuak “Geu Emakumeok” egunkari feminista egitea eta
prentsa idatziaren bidez emakumearen egungo egoera eta mugimendu feministaren
jarduerak ezagutaraztea dira>>.10.

Gai anitzak landu zituen, adibidez ekofeminismoaz hitz egiten zuen 14. alean,
bikoteak eta eskubideen inguruan eztabaidatu zuen 20. alean, edo hedabideen sexismoaz 22.ean. Bigarren epealdian izen propioarekin agertzen ziren
sail bi: «Euskal Herritik kanpo» eta «GEUre Kultura». Aldizkariaren hasierako zenbakietan euskararen presentzia txikiagoa bazen ere, denborarekin
hizkuntza honen presentzia gero eta handiagoa izan zen. Nahiz eta Bizkaiko
Emakumeen Asanbladak Bilbon editatu, Euskal Herriko beste herrialdeetako informazioa ere lantzen zen.
Sutara
Jakue Pascual Lizarragaren “Movimiento de resistencia. Años 80 en Euskal
Herria. Radios libres, fanzines y okupaciones” liburuan, Oreretako emakume
gazteen taldeak 1989an Sutara izeneko aldizkariaren lehenengo zenbakia
10 https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/asociacion/socio-cultural-de-prensa-feminista-geu-emakumeok/
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Aldizkari honetan lesbianismoari buruzko hainbat gai planteatzen dira,
hala nola: lesbianismoaren aldarrikapena, lesbianen antolatzeko beharra,
eliza katolikoari kritika, norbanakoen interesak kolektiboaren interesen
aurretik ez jartzeko beharra, hizkuntza sexista, kirola, generoen rolak eta
kultura inposaketa, emakumeen sexualitatea, bikotea eta monogamia,
HIESa, sadomasokismoa, amatasun lesbikoa, aniztasun sexuala, nortasun
lesbiana, osasun sistema eta lesbianekiko tratua, laguntza bidezko ugalketaren teknologia genetikoak eta politika lesbikoak eta abar. (Aldarte, 2008)

editatu zuela jasotzen du (2019: 391). Berak dioenez, bertan, eskolan izandako erasoak, autodefentsa, publizitate sexista, Nikaraguako emakumeen
brigadak, antimilitarismoa eta emakumearen borrokari buruzko artikuluak
argitaratu zituen. Era berean, Martxoaren 8a, Zintzilik Irratian emakumeek
zuten parte hartzea, lesbianismoa eta musikarekin loturiko beste gaien
inguruko albisteak jaso zituzten.
Emakunde
1989tik Emakundek berdintasun politiken inguruko albisteak jasotzen
dituen izen bereko paperezko aldizkaria argitaratu izan du hiruhilero. 2009az
geroztik sarean argitaratzen da soilik11.
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Aldizkaria dohainik banatzen zen biblioteka, zentro publiko, dokumentazio
zentro, emakumeen udaletako zerbitzu eta halako gunetan. Norbanakoek
eskatu zezaketen ere eta etxera bidaltzen zen. Zenbaki bakoitzean gai bat
lantzen zen sakonean, adibidez, emakumeak eta krisi ekonomikoa, emakumeak eta hedabideak, haur lapurtuak, emakumeak eta kirola, alardea edota
partaidetza politikoa. Nazioarteko esparruko gaiak ere landu ziren, batez ere
Latinoamerikako emakumeen bizi baldintzen inguruan hitz egiten zutenak.
Nahiz eta aldizkaria elebiduna izan, testu gehienak gazteleraz idatziak ziren,
eta euskaraz laburpenak besterik ez ziren agertzen. Erredakzioko kazetariez gain, hainbat kolaboratzailek idatzi zuten aldizkari horretan.
Ilgora
Orain arte ikusitako aldizkariek zabalkunde orokorra dute, baina egon dira
ere herrietatik sortutako egitasmoak, adibidez Arratiako emakume taldeak
1990. urtean sortutako Ilgora. Sei urtetan zehar 10 zenbaki argitaratu ziren,
DIN A5 formatuan. Hasieran eskuz egindako maketazio xumearekin agertu
baziren ere, denborarekin kolorea, argazkiak eta maketazio duina lortu
zuten. Aldizkaria elebiduna zen eta Arratia bailarako gaiak lantzen zituen,
baina baita gai orokorragoak ere, adibidez, «Emakumeok alardean parte
hartu nahi duguۛ» lerroburudun lau orrialdetako erreportajea topatu dugu
azken zenbakian.
Lanbroa
Lanbroa Kolektibo Feministaren aldizkaria zen, izen osoa Lanbroa, konspirazio feminista zen; asmo adierazpen argi bat.
Aldizkari honen zero zenbakia 1992ko martxoaren 8an atera zen, eta
hurrengo urtetik aurrera, urtean bi zenbaki argitaratu zituzten: bata
martxoan, 8aren inguruan, eta bestea, udazkenean. Orotara 24 zenbaki
argitaratu ziren, Euskal Herrian ez ezik, Espainiako estatuko beste zenbait
autonomia erkidegotan ere banatzen zen harpidetza bidez. Aldizkarian landu
zituzten gaien artean nabarmen agertzen da emakumeen kontrako indarkeria, edozein modutako bortizkeria hain zuzen, bai sexista, feminismoaren
kontrakoa eta baita politikoa ere (Lanbroa, Colectivo Feminista 2006).
11

https://emakunde.blog.euskadi.eus/eu/aurreko-aleak/

Andra - Emakumeon Ahotsa
Emakumeek zuzendu eta idatzitako lehenengo euskal egunkari itxurako
hilabetekaria izan zen. 2000ko abendutik 2004ko urtarrilera ikusi zuen
argia. Elebiduna zen, Txinparta taldeak argitaratzen zuen eta 15.000 ale
saltzen zituen. 2019an itzuli zen, baina bigarren garai honetan formatu
digitalean.

Andra egunkaria esparru ezberdinetako emakumeak harremanetan jartzeko jaio zen, Mertxe Arratibel aldizkari honetako kazetarietako batek
aipatzen duen bezala:

«Mugimendu feministarekin harreman handia izan genuen. Gutako batzuk
mugimenduan geunden. Egitasmora gerturatu zen jendea mugimendukoa zen.
Mugimenduari ahotsa eman nahi genion. Aniztasuna agertu nahi genuen. Horrek
indarra ematen zigun»13.

Hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako lehenengo estilo-liburua editatu
zuen, filologian adituen gomendioei jarraituz egina.
Frida
2005ean abiatu zen Frida14 aldizkari feminista, garai horretan zegoen
hutsunea betetzera zetorrena, Maylin Vergara aldizkariko kordinatzaileetako batek Bilbon 2019ko urrian Pikarak antolaturiko Kazetaritza
Feministaren I. Kongresuan esan zuen bezala. 4.000 ale ateratzera heldu
ziren arren, enpresa eta erakunde publikoen babes faltak ixtera eraman
zuen Khalomediaren hedabidea 2009an. Bi hilean behin argitaratzen zen
eta publizitateak sustengatzen zuen (harpidedunei bidalketa gastuak baino
ez zitzaizkien kobratzen).
Edukiak atalka banatuta zeuden: zuzenbidea, edertasuna, osasuna, kultura, motorra... Eta beste aldizkarietan topa zitezkeen epigrafeak edo gaiak
topatzen baditugu ere, gaien ikuspegian edo begiradan zegoen berezitasun
nagusia. Idazle eta eragile feminista ezagunen sinaduraz gain, badaude gizo12 http://andra.eus/andra-emakumeon-ahotsak-vuelve-en-formato-digital/
13 Irureta, Onintza (2019) Hedabide feministak agerkari konbentzionalen zulo handia betetzen (I), Argia,
2019ko urriaren 15, https://blogak.argia.eus/onintza-irureta/2019/10/15/hedabide-feministak-agerkarikonbentzionalen-zulo-handia-betetzen-i/
14 https://www.kahlomedia.com/frida/
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Egiturak beste egunkarietako sekzioen eskema apurtzen zuen; bost ataletan banatzen ziren 32 orrrialdeak: Sakontzen, zeinetan gaurkotasuneko
gai baten inguruan sakonki hausnartzen zen; bigarrena, Ikusmira, gaurkotasunean ziren emakumeen gaiak aztertzen ziren genero ikuspegitik;
Emakumeak gaur atalean Hego Euskal Herriko emakumeen taldeen ekintzak
ezagutzera ematen zituen; Etorkizunera Begira, laugarren atala, eztabaida
sozialei dedikaturik zegoen, eta, azkenik, Aisia izenekoan, bidaiak, literatura,
zinema, diskoak, istorioak eta aisialdiko bestelako jardunak azaltzen ziren12.

nek sinaturiko artikulu batzuk ere. Gaztelania nagusi bazen ere, euskarazko
artikuluak ere eskaintzen zituen, eta 2006ko azken zenbakitik aurrera atalen izenak bi hizkuntzatan agertzen dira.
Trazos de Igualdad- Berdintasunaren ikurra
Marta Alarcon kazetariak bultzaturiko egitasmo honen gaineko berri gutxi
ditugu. Bilbon ekoiztutako aldizkaria izan zen, 2007-2008 urteetan agertu
zen, hiruhilabetekaria eta elebiduna zen. Postaz banatzen zen, dohanik, eta
10.000 aleko tiradak egiten zituzten. Alarconek berak aipatu zituen helburuak elkarrizketa batean:
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«Gure asmoa da ateak irekitzea eta gure herrialdeko emakumeen egoera bultzatzen
eta normalizatzen laguntzea, behartsuenak ahalduntzen laguntzeaz eta gizonen
bultzada aurrerakoia edukitzeaz gain dialektika sortzea, emakumeoi interesatzen
zaizkigun gaiak jorratzea, inork ixiltzeko agindu gabe, adierazpen-askatasuna duen
herrialde batean bizi garelako, eta berdintasuna lortzeko bidean gure harri-koskorra
jartzea.15».

Sail finkoak zituen, aktualitateko erreportajea, ahalduntze sareak eraikitzeko atal berezi bat, elkarrizketa, eztabaidarako txokoa eta iritziari
dedikatutako espazio bat. Baita Feminismo historikoa landuko zuen atal bat
Reina Rubioren eskutik. Guztira 40 orrialde betetzen zituzten.
Emaraun
Bilgune Feministak 2002. urtean abiatu zuen proiektua da Emaraun, 2020ra
arte gutxienez iraun duena. Euskaraz idatzitako 12 orrialdeko aldizkaria izan
zen, nahiz eta artikulu batzuk, oso gutxi, gazteleraz argitaratu16.
Nahita
Ermuko Udalaren Berdintasunerako Sailaren argitalpena, 2007an sortua.
«Ermuko gizon-emakumeen berdintasunerako tresna izan nahi zuen, hainbat arlotan (emakume-talde, elkarte eta erakundeetan) egiten den lana
ezagutzera ematea zen bere helburua»17. Hiru zenbaki argitaratzen ziren
urtean: urtarrilean, apirilean eta irailean, 3.500 alekoa bakoitza. Azken
zenbakiak 2019ko irailean ikusi zuen argia, Durangon egingo ziren Euskal
Herriko V. Jardunaldi Feministei dedikaturiko zenbakia hain zuzen ere.
eingoxoNau!
Berrizko udalak argitaratutako buletina. 2010 eta 2011 bitartean 6 ale publikatu zituzten. Buletin elebiduna zen, 8 orrialdekoa eta koloretan editatua.

15 Emakunde Aldizkaria, 71 zenbakia
16

https://issuu.com/search?q=emaraun

17

Ermuko Udala: https://www.ermua.es/pags/igualdad/eu_publicaciones_nahita.asp?offset=0#tabla

Gu Geu
Erandioko Berdintasun arloak aldizkari propioa sortu zuen 2013. urtean, Gu
Geu. Bizitza laburra izan zuen aldizkari honek, zortzi zenbaki bakarrik topatu
baititugu. Azken alea 2016ko martxokoa da. Aldizkaria elebiduna zen, zortzi
orrialdekoa.

Gurean eta Tantaka
EAEko Hezkuntza Saileko Berdintasun arloak Gurean aldizkaria argitaratzen
du 2017az geroztik. 5 orrialdeko argitalpenak ez du maiztasun finkorik eta
Hezkidetzarekin loturiko gaiak jorratzen ditu; hizkuntzari dagokionez gaztelaniazko zein euskarazko edukiak eskaintzen ditu; Aurretik, sail berean,
Tantaka aldizkaria argitaratu zen 2015ean eta 2016an19.
Hedra/Huntza
Mundubat fundazioaren eskutik, Hedra/Huntza izeneko irrati-aldizkari
transfeminista jaio zen 2019ko urrian. Lau zenbaki argitaratu ditu, azkena
2020ko uztailean, honako helbide honetan topa daitezkeenak: https://
www.mundubat.org/proyecto/huntza/?lang=eu .
Webgunean azaltzen duten bezala, <<Hedra/Huntza Mundubat Fundazioak
eta Etxekotu gabeko emakume langileak bultzatutako proiektu bateratua da,
Nazioarteko Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta Arabako Foru Aldundiaren
laguntzarekin”. Aldizkari honen berezitasuna da emakume zaintzaileek egin
dutela. Honako gai hauek lantzen ditu:

<<Ekonomia feminista eta bizitzaren iraunkortasuna, oinarrizko eskubideen
urraketa, lurralde desberdinetako antolaketa kolektiboaren esperientziak, liderren
gaineko erreportajeak, data gogoangarrien efemerideak, lurraldeetako gorputzdefendatzaileen istorioak eta borrokak, gure arbasoen errezetak eta aholkuak,
abestiak eta emakumeak bertara joan ahal izateko tresna erabilgarriak>>20.

Zirrikitotik21
Azpeitiako Emakume Txokoaren eskutik publikatu zen 2019an lehenengo
zenbakia. Hilabetekari honen zero zenbakia Azpeitiko mugimendu feministaren eta herriko eragile desberdinek emakumeen eskubideen alde egiten
18 https://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/emeki/emeki_0.pdf
19 https://www.euskadi.eus/web01-s2hhome/eu/contenidos/informacion/berdintasuna_igualdad/eu_def/index.shtml
20 https://www.interdependientes.org/eu/materialak/huntza/
21 https://issuu.com/etxokoinfo
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Emeki
Getxoko Berdintasun arloko aldizkaria (2013-2018), guztira 44 zenbaki
atera zituzten. Lehenengo alean argitalpen honen helburuak finkatu zituzten: «Emekiren helburua udalak zein Getxoko elkarte, erakunde, talde edo
gizarte eragileek emakume eta gizonen artean Aukera Berdintasunari lotuta
burutu dituzten gai, jarduera eta esperientziak hedatu eta biltzea zen»18.

duten jardunen erakusgailu izateko gogoarekin jaio zen: <<Mugimendu feministaren borrokei zein herriko eragile desberdinek emakumeon eskubideen
alde egiten dugun jardunari ere tartea eskaini nahi diogu. Asko eta anitzak
baitira parekidetasunaren alde, batzuk ageriago beste asko oharkabean,
herri honetan ematen diren pausuak>>22.
Era berean, Emakumeen Txokoan egiten diren egitasmoen berri ematea
eta feminismoari loturiko gaiak lantzea dute helburu euskarri fisikoan nahiz
digitalean hiru atal dituen fanzinean23. Sare sozialetan ere presentzia daukate. 2022ko urtarrilean 22. zenbakia argitaratu dute.
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Berdin-Berri (batzuetan Berdin-News)
Aldizkari xumea da, lau edo bost orrialdekoa, hezkuntza munduari begirakoa
eta sarean banatzen dena. Euskaraz idatzitakoa, 2020. urteko urtarrilean
argitaratu zuten lehenengo zenbakia, hilabetero agertzen da udako hilabeteetan izan ezik, urtero 9-10 zenbaki24.

3.1.2. Fanzineak edo Femzineak25
Ez dago jakiterik zenbat fanzine landu eta argitaratu diren ia 50 urte hauetan. Fanzineak, berez, efimeroak eta prekarioak dira eta horietako oso
gutxi gorde dira euskal dokumentazio zentroetan. Gaur egun fanzineak
digitalean produzitzen dira, sarean topatzen ditugu. Aipaturiko Jakue
Pascual Lizarragaren liburuan ez da agertzen fanzine feministarik, eta
1980ko hamarkadako fanzineen zerrendan bakarra topatu dugu, Iruñeko
Sección Femenina izenekoa. Sancho el Sabio Fundazioak argitaraturiko
Fanzinotekan, berriz, jasotzen diren 500 fanzinetatik oso gutxi dira feministatzat definitzen direnak, gehienak 1990eko hamarkadakoak: Ondarroako
Emakumeen taldearen Mariziztrin, Bilboko Matarraskak elkarteak argitaraturiko Musika sexistari boikota, Bilboko Neo am a de Kass eta Ño emeki,
erresistentzia feministaren barne-buletina.

Iturria: Fanzinoteka

22 Zirrikitotik, 0. Zkia, 2019ko urria.
23 https://urolakosta.hitza.eus/arloak/zirrikitotik/
24 https://berdinberri.eus/aldizkari-feminista/
25 Femzinea: eduki feministak dituen fanzinea

Napartheid argitalpenak bere 18. alea emakume komikilariei dedikatu zien
1996. urteko udaberrian. Editorialean horrela adierazten dute: «Komikiak
marraztu ez ezik, zuenak baino askoz hobeak egiten ditugu. Gertatzen dena
zera da, ez gaudela prest gure lan zoragarria zuen komikien mundu sexista
nazkagarriaren barruan sartzeko (salbuespen batzuk izan ezik). Badakigu
gizarte antzu baten ondorioa dela; baina honek ez du esan nahi zuek onartu
behar duzuenik»26. Ale horretako 60 orrialdeak emakumeek idatzi eta
marraztutako komikiek eta elkarrizketek betetzen dituzte.

Sortu zen testuingurua bat zetorren mugimendu feministaren leherketa
kolektiboarekin; 90eko hamarkadan suspertze garrantzitsua izan zuen,
queer teoriaren eta kolonialismoaren osteko pentsamenduaren agerpenarekin, eta horrek egoera heterosexuala, zuria eta klase ertainekoa krisian
jartzen zuten beste jarduera eta pentsamendu-modu batzuk planteatzera
eraman zituen.
Artea eta feminismoa lotuko zituzten proiektuak eraiki nahi zituzten,
genealogiak ezarri eta sareak sortzeko asmoarekin (2008). Beren lana
ez zen mugatu sorkuntza lanak aurkeztera, argitaratu gabeko itzulpenak,
testuak edota beste artista batzuen lan bisualak erabili zituzten pospornografia, indarkeria matxista, feminismo postkoloniala, antimilitarismoa eta
insumisioa, musika eta generoa, hedabideak, lan prekaritatea edo gorputz
aniztasuna lantzeko (Zilbeti, Maider 2016).
Red Fanzine27
Orain arte Red Fanzinen argitaratutako bi zenbakiak hilekoari buruzkoak
dira. Gasteizen sortutakoa, bigarren zenbakian euskarazko testuak ere
sartu dituzte. Argitalpena bisuala da, marrazki eta ilustrazioetan oinarritua.
Mujeres legendarias del…28
Nerea Aguado eta Irati Fernandez artistek 2017an argitaratu zuten Mujeres
legendarias del lejano oeste, gazteleraz. Bertan, historian lekua izan behar
zuten emakume desberdinen aurpegiak eta historiak argitaratu zituzten.
Argitalpenak 40 orrialde ditu. Geroago Mujeres legendarias de Ultramar
agertu zen, 2020an.
Transfeminismoa
Urumea Herri Gunea espazioak Transfeminismoa29 fanzinea atera zuen
2019an. Zenbaki bakarra argitaratu zuten, euskaraz.
26 Naparheid 18, 1996ko udaberria
27 http://www.redfanzine.es
28 https://issuu.com/mujereslegendarias/docs/fanzine_mujeres_legendarias_lejano
29 https://issuu.com/czarny.kott/docs/01._martxoa_a4

175

Kazetaritza feminista Hego Euskal Herrian
Euskal hedabideen urtekaria 2021

Erreakzioak-reaccion
Erreakzioak-reaccion fanzinea izan da atal honetako proiektu handienetakoa. Artea oinarri zuen kolektibo eta fanzine feminista izan zen, 1994-2010
urteetan zehar 10 zenbaki argitaratu zituzten Estibaliz Sádaba, Yolanda de
los Buie eta Azuzena Vietis artistek.

3.1.3. Agerkari digitalak
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Emakunde30
EAEko Emakumeen Institutua den Emakundek 1989tik argitaratzen zuen
paperezko aldizkaria ixtea eta Interneten blog bat irekitzea erabaki zuen
2009an. Horrek ere aldaketa ekarri zuen edukietan; ordura arte, informazio
instituzionalaz harago, genero ikuspegia txertatuta hainbat gai tratatzen
baziren ere (gizarte, politika, komunikabide edo kiroletan emakumeek zuten
rolaren inguruan, esaterako), formatu berrian Emakundek berak edo beste
erakundeetatik (Berdinsarea kasu) sorturiko informazioa eskaintzera
mugatzen da; beraz, komunikabide izaera galduta, erakunde baten buletina
da gaur egun. Bi bertsio ditu, bat gaztelaniaz eta beste bat euskaraz.
Pikara Magazine31
2010ean sortu zen, Kazetarion berdinsareko32 partaide ziren June
Fernandez, Lucía Martínez Odriozola, Maite Asensio eta Itziar Abad kazetarien eskutik .

Ez gara emakumeentzat, emakumeek eta emakumeen gaiez egindako
komunikabidea. Ez dakigu zein diren gai horiek. Istorio onak, testu gozoak
argitaratu nahi ditugu, zerbait interesgarria esan duenari ahotsa eman. Are hobeto
aurreikus daitekeenetik ateratzen bada, besteen eta norberaren aurreiritziei aurre
egiten badie, deserosoa bada, ez bakarrik desberdin pentsatzen duenarentzat,
baizik eta geuretzat. Eta hori guztia ezin da egin androzentrismoa edo emakumeen
eta gizonen gainean pisatzen duten estereotipo sexistak gure burutik kendu gabe.
(Pikara, 171).

Mahai-gainean agenda sozialagoa jartzeko asmoa zuten; baita, “edukien
banalizazioaren” aurrean, kazetaritza egiteko asmoa ere (2015).
Pikara sarean hasi bazen ere, paperera jauzi egin zuen, aldizkari formatuko
urteroko edizio batekin, non artikulu berriak agertzen diren. Beste formatu
batzuk ere landu dituzte, monografiak, podcastak, komikiak, hitzaldiak,
beste hedabide batzuekiko lankidetza, biltzarrak eta kongresuak adibidez.
Hasierako zenbakiak crowdfunding bidez finantzatu bazituzten, gaur egun
harpidetza sistema bat ezarri dute egitasmoa sostengatzeko.
Egoitza Bilbon izan arren, mundu osoko lankideak eta irakurleak dituzte.
Euskarak badauka bere lekua, txikia bada ere.

30 https://emakunde.blog.euskadi.eus/
31 https://www.pikaramagazine.com/
32 https://kazetarionberdinsarea.blogspot.com/2008/04/nuestros-objetivos.html?m=0

Klitto!33
2015ean Malen Aldalur, Ana Iruretagoyena eta Irati Urkiola kazetariek sortu
zuten Klitto! agerkari digitala edo, haien hitzetan <<atari digital bat edo
Interneteko espazioa>>. 2021ean eman zioten amaiera.

COMFIN35
COMFIN, Nafarroa osoko Emakume Elkarteen Federazioak 2015etik aurrera
argitaratzen duen agerkaria da. Horretaz gain, buletina ateratzen dute (10.
alea 2021eko abenduan) eta Youtube36 kanala dute. COMFINen Nafarroa
Garaiko hogeita hamar elkartek parte hartzen dute, eta agerkarian bereziki
Federazioak edo elkarteek egindako ekintzen gaineko informazioa ematen
da.
Argiaren Feminismoa kanala37
Argia aldizkariaren webgunean, kanal feminista bat eskaintzen dute. Bertan,
Argian ez ezik beste komunikabideetan feminismoari buruz argitaraturiko
albisteak ere jasotzen ditu, honako ataletan banatuta: Abortu eskubidea,
Ala’a Salah, Autodefentsa feminista, Bilgune Feminista, Emagin, Emakume
Etxeak, Emakume migratuak, Emakumeen Mundu Martxa, Gorputza, LGTB
mugimendua, M8 greba feminista, Martxoak 8 eta Sexismoa.
Horretaz gain, Feminismoa kanaleko multimedia atalean, feminismoaren
inguruko hainbat bideo eskaintzen ditu 2010etik aurrera.
Kanal honen eduki guztiak euskaraz dira.
Zirimolatzen38
Naiz agerkarian Oihana Llorentek sinatzen zuen bloga zen; 2016ko uztailaren 12an argitaratu zuen lehenengo sarrera “¿Quién tiene la culpa de
una violación?” izenburuarekin eta 2021eko uztailaren 22an idatzi zuen
azkena. Gaztelaniazko artikuluak topatu ahal ditugu, euskarazko batzuk
ere badaude; emakumeen kirola, indarkeria matxista, sexismoa komunika-

33 https://www.klitto.eus/
34 Larrañaga, Julene (2015): Malen Aldalur eta Ana Iruretagoyena, Kitto aldizkari digitala: « Feminismotik hitz egingo duen
euskal hedabide bat falta zela ikusi genuen », Gaur 8, 2015eko urriaren 3an:
https://www.naiz.eus › editions › fe...«Feminismotik hitz egingo duen euskal hedabide bat falta zela ikusi genuen».
35 https://comfinavarra.wordpress.com
36 https://www.youtube.com/channel/UCeQZcJfExSIcBvERt9zQJIg
37 https://www.argia.eus/feminismoa
38 https://www.naiz.eus/eu/blogs/zirimolatzen
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Aldalurren esanetan <<bertan lantzen diren gai guztiak ikuspegi feministatik
lantzen dira. Hau da, feminismoaren inguruko gaiak lantzen dira, bai, baina
feminismotik ere jorratzen dira, hots, ikuspegi feminista batetik>>34. 2010ean
jaiotako Pikara Magazine erreferentzia moduan izanda ere, argi zuten edukiak euskaraz landuko zituztela <<Feminismoa da helburua eta zergatia,
baina gure hizkuntzan, euskaraz>>. 2018an ikus-entzunezkoetara egin
zuten salto KlitoriKLIK saioarekin.

bideetan, zineman edo publizitatean, genero-estereotipoen salaketa... dira,
besteak beste, jasotako gaiak.
Andra.eus39
2019an, teknologia berrien eta Interneten garapenaz baliatuta, Andra aldizkaria zenaren proiektua berreskuratu zuten, agerkari digital bihurtuta, Andra.
eus emakumeon ahotsak izenburuarekin. Durangaldean egiten bada ere,
bere hedadura esparrua zabalagoa da, bai irismenari dagokionez bai sartzen
dituen albisteei dagokionez, izan ere, nazioarteko berriak ere eskaintzen
ditu. Elebiduna da eta zortzi epigrafe nagusi ditu: Feminismoak, zeinetan
Durangon 2019an izan ziren Jardunaldi Feministen jarraipen handia egiten
duten; Indarkeria, emakumeek jasaten duten bortizkeriaren inguruan; Izen
propioak, emakume aditu eta arituen jardunak eta lorpenak jasotzen dituen
atala; Ahotsak, emakumeen eta feminismoari buruzko albisteak jasotzen
dituen sekzioa; Gizarte eragileak eta Elkarteak ataletan eragile eta elkarte
feministen ekintzak azaltzen dituzte; Instituzionala izenburupean Abadiño,
Iurreta, Durango, Amorebieta-Etxano, Elorrio eta Berrizko Udalek antolaturiko jarduera feministak eta Berdintasun Arloek antolaturiko ekitaldiak
jasotzen dira; eta, azkenik, Agendan ikastaroak, hitzaldiak, kultur ekitaldiak
eta abar iragartzen dira.
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3.2. Ikus-entzunezko hedabideak:
irratiak, podcastak eta telesaioak
3.2.1. Feminismoa irratian
Irratia Espainiako estatura iritsi zenean, asko izan ziren hortxe herritarrak
kulturara hurbiltzeko tresna bat ikusi zutenak, analfabetismo tasa handia
baitzuen XX. mende hasierako gizarte hark40. Bestalde, 1910eko martxoaren 8an baimentzen zuen dekretua argitaratu arte, emakumeek baimen
berezia behar zuten lizentziatura edo diplomatura bat egiteko, Laura López
de la Cruz adituak azaltzen duen bezala (2002, 294). Ordutik eta 1920ra
bitartean 439 emakume heldu ziren unibertsitatera, unibertsitate-ikasleen
% 2. Era berean, Ángeles Laorden eta Pilar Giménez-ek (1978, 77-78) diotenaren arabera, 1930ean soilik emakumeen % 3,8k zituen lehen mailako
ikasketak.
Testuinguru honetan, Teresa de Escoriaza donostiarrak kultura emakumeengana hurbiltzeko irratia tresna egokia izan zitekeela ikusi zuen. Bereak
dira hitz hauek:

39 http://andra.eus/
40 Narciso de Gabriel ikertzaileak dioen bezala, 1910ean espainiar biztanleriaren % 60k ez zekien irakurtzen eta
idazten (20 milioi biztanleetatik 12 milioi; horietako 7 milioi (% 58,3) emakumeak ziren. Kopuru horiek 30eko
hamarkadan jaisten diren arren, gehiago dira alfabetatu gabeko emakumeak gizonak baino (1997, 201-202).

<<Radiotelefoniaren bidez, Espainiako emakumeak orain arte bizi izan duen
isolamendu espirituala amaitu zen. Nahiz eta milaka urtetako aurreiritziek
hezkuntza zabal eta sendoa jasotzeari uzten dioten oraindik ere, kulturaguneetara joatea eragozten digutelako; nahiz eta ohitura zentzugabeek bizitza
aktibotik aldentzen jarraitu, etxera mugatuz, hala kartzela bihurtuz; nahiz eta
lege bidegabeek mundu kontzientean bigarren mailako lekua hartzera behartzen
gaituzten, gure bihotzek, elikagai espiritualaren eramaile diren biribil horiek, gure
arimatik datozen hitzak asmatuko dituzte.

Silvia Espinosak esan zuen bezala, Espainiako 1936ko gerrak iraun zuen
bitartean, emakume ahots gehiago entzun ziren aurreko urteetan baino, eta
horren arrazoia izan zen irratiko gizonak frontean edo erbestean zeudela.
Gerra amaitu ondoren, frankismoak emakumeak bigarren mailako jardunetara baztertu zituen, gizonen menpeko funtzioetara, eta debekatuta zuten
irakurtzen zituzten testuak idaztea (Espinosa: 2010, 185).
Hego Euskal Herrian, besteak beste, aipatu behar dira Radio San Sebastián
irratiko Julita Ramos edo Petrita Tamayo, Hada Palabrita antzezten zuena,
Ely eta Pilar Bueno, Carmen Cardenal edota Mercedes Gomez. La Voz de
Guipúzcoa zelakoan Dolores Agirre aritu zen Baserria saioan. Araban oso
ezaguna izan zen Feli Fructuoso, Hada Luz. Emakume horiek umeen ahotsak edo ipuinetako pertsonaiak interpretatzen zituzten, baina ez zuten
informazioa lantzeko aukerarik.

3.2.2. Irrati askeak eta feminismoa
Esan den moduan, ikuspegi androzentrikoa nagusi izan da mainstream
komunikabideetan eta feminismoa ez dago haien agendan; emakumeen
absentzia, estereotipazioa, objektibazioa eta begirada maskulinoa nagusi
ziren hedabide handietan, edo informazio “ofiziala” deitzen zutenetan. Eta
horren aurrean alternatiba gisa jaio ziren irrati libreak, kontrainformazioa
deituriko kontzeptua sortuz. Bestalde, informazioaren objektibitatearen
mitoaren aurrean subjektibotasuna eta zintzotasuna aldarrikatzen zuten
irrati horien sustatzaileek (Gutierrez Paz, 2002: 100). Hau da, kazetaritza
feministarekin bat egiten zuten oinarri ideologiko horiek; hori dela eta, ez
da harritzekoa mugimendu feministak ere bozgorailua edo adierazpidea
topatu izana irrati askeen mugimenduan. Hala ere, egiteke dago oraindik
Euskal Herriko mugimendu feministak irrati askeetan historikoki izan duen
tokiaren eta eraginaren azterketa; esaterako, Jakue Pascual Lizarragak
(2019) oso aipamen gutxi jasotzen ditu Hego Euskal Herrian mugimendu
feministak irrati askeen mugimenduan izan zuen parte-hartzeari buruz, eta
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Eta horrela, asmakizun zoragarriaren bidez, gure eraldaketaren miraria egingo
da. Horrela, osatugabeko izaki hori, «oro bihotz», espainiar emakumea, askoz ere
handiagoa den beste bat bihurtzen da: izaki oso bat, hau da, garuna eta espiritua
dituena.>> (Escoriaza: 1924, 13-14).

emakumeen kolektiboak zein erakunde feministak jasotzen dira “gazteek,
langileek edo auzokoek” (2019: 47, 49, 52,) osatzen zituzten beste antolakundeen ondoan.
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Izan ere, mugimendu feministak, eragile soziala den aldetik, bere tokia izan
zuen hasieratik irrati askeetan, haien helburua “ahotsik gabeko ahotsa”
izatea zen. Era berean, ia irrati gehienek jaso zuten mintzaira berri baten
beharra, eta esamolde sexistak, xenofoboak edota homofoboak baztertzeko beharra aurreikusten zuten hasieran, nahiz eta horri aurre egitea ez
den erraza izan. Horren inguruan, azaldu behar da, mugimendu feministatik egindako formazio-lanak edo hizkuntza sexista indarkeria matxistaren
adierazpen-moten tipologian jasotzeak eragina izan duela, eta irrati batzuek
espresuki jaso dituzte hizkuntza sexista, homofobo edo arrazista erabiltzearen aurkako neurriak haien oinarrietan.
Germinal aldizkariaren 3. zenbakian (1983) irrati libreen inguruko monografikoa eskaintzen da eta 17. orrialdean Mujer y radio libre artikulua eskaintzen
du; bertan, irratietan ziren emakumeei zuzenduriko kontsultategiak bezalako irratsaioen aurka –edertasun aholkuak, txutxumutxuak edo etxeko
andrearen papera indartzea —irrati askeek eskaintzen zuten askatasuna
goraipatzen dute, baita irratiak eskaintzen dituen aukerez baliatzeko beharra ere. Izan ere, garai horretan, irratsaio feministak eskaintzen hasi ziren
estatuan zehar hedatzen ari ziren irratietan.
Ez da erraza irratsaio feminista horien inguruko erreferentziak topatzea,
baina badakigu, jakin, mugimendu feministak modu aktiboan parte hartu
zuela emisorean. Aurkitu ditugun erreferentzien artean, Santutxuko Iluna
Irratiko Mari Matraka izenburuko saioa dago, emakumeek egina, eta badakigu ere Altsasuko Feministek modu aktiboan parte hartu zutela Zaborra
Irratian. Gainera, Tas-Tas informazio agentzia alternatiboaren 1990eko
martxoko buletinean feminismoaren inguruko monografikoa eskaini zen
Gaiztoagoak izan gaitezke! izenburuarekin. Egizanek, adibidez, langabeziak emakumeengan duen eragina azaltzen
du artikulu batean; beste aldetik, Bizkaiko Emakumeen
Asanbladako Osasun Batzordeko bi emakumeri egindako
elkarrizketa zein Erasoen Aurkako Batzordeak egindako salaketa jasotzen dituzte. Bere aldetik, Bizkaiko
Lesbianen Kolektiboak beren jardunaren berri ematen
du, eta Sorgiñak aldizkaria zein irratsaioa aipatzen ditu,
baina azken hauen izenburuak azaldu barik. Martxoaren
8ari buruzko komunikatu bat ere jaso zuten ale berezi
horretan.
Irrati askeetan, ezkerreko beste mugimenduetan
bezala, eboluzioa nabaria izan da azken urteotan.
Hasiera batean, aldarrikapen feministak jasotzen

ziren arren, beste borroketan bezala, feminismoa ez zen lehentasuna, eta
askotan baztertzen zen, gai “orokorren” mesederako. Zaila zen munduari
betaurreko moreez begiratzea gainera, gizonak baitziren nagusi asanbladetan eta antolakuntzan. Behin baino gehiagotan azaltzen zen emakume
gehiagok parte hartzearen beharra, baina beste arlo askotan gertatu izan
den bezala, erantzukizuna emakumeengan jartzen zen, benetako diagnosia
eta neurriak hartu beharrean.
Adibidez, Irola Irratiak 2006an idatzitako oinarri ideologikoetan jasotzen da
zein den bere jarrera sexismoaren aurrean:

<<Sexismoak denoi eragiten digunez, egoera guztietan borrokatzen hasi behar
dugu, pertsonalki nahiz taldean. Hortik abiatuta, libretzat jotzen den komunikabide
batek kontuan izan behar du hizkuntzaren eta informazioaren bidez balioak eta
gizarte-rolak transmititzen direla.
Hala, bada, IROLA irratian emititzen duen pertsona edo programa orok saihestu
egin behar du gizartean diskriminatuta dauden sektoreenganako mespretxua,
bizimodu desberdinak barregarri uztea, hizkuntza sexista, xenofoboa, homofobikoa
eta abar erabiltzea.
Halaber, eta programaren estiloaren arabera, emakumeekin zerikusia duten gaiak
(ekintzak, jaiak, maniak, liburuak, musika...) bultzatzen saiatuko dira)41.

3.2.3. Irratsaio feministak
Las Feutxas (97 FM)42
2015. urtean bigarren epealdia hasi zuen 97 FM irratian, hala ere hasiera
Tas Tas irratian kokatu behar dugu, 2009an gutxienez. Programaren ardatz
nagusietako bat elkarrizketa sakon bat zen, non lanbide eta militantzia desberdinetako emakumeen soslaiak eta bizitzak ezagutzeko aukera zegoen.
Irratsaioa egiteko elkarte bat eratu zuten «Asociación cultural para la
comunicación social de la problemática y singularidades de las mujeres Las
Feutxas» 43. Programak 2020. urteko martxoaren hasieran emititu zuen
azken saioa.
Andromeda (Euskadi Irratia)44
Mertxe Ezeizak lehen, eta Maite Artolak ondoren, gidatu zuten 2009tik
2012ra bitartean Euskadi Irratiak eman zuen genero-ikuspegia lantzen
zuen Andromeda saioa. Bertan interes orokorreko gaiak (ekonomia, politika,

41 https://sindominio.net/irola/spip3251.html?article10
42 https://97irratia.info/es/author/lasfeutxas
43 https://www.euskadi.eus/asociacion/asociacion-cultural-para-la-comunicacion-social-de-la-problematicay-singularidades-de-las-mujeres-las-feutxas/web01-ejeduki/es/adjuntos/x42tAsociacion.pdf
44 https://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/andromeda/911187/849892/botere-ekonomikoarenasmo-ezkutuak/ eta https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/andromeda/?_
ga=2.162403772.1298055866.1642933967-2067307263.1642933967 helbideetatik heldu gara 2011. eta
2012. Urteetan emandako irratsaioetara

Kazetaritza feminista Hego Euskal Herrian
Euskal hedabideen urtekaria 2021

181

gizarte edota osasunari buruzkoak) tratatzen ziren, baina beti genero-ikuspegia txertatuta.
Sorginen Leizea (Irola Irala irratia)45
2011tik 2014ra, hiru denboraldi iraun zuen Bilboko Irala auzoko Irola Irratiko
Sorginen Leizea irratsaioak. Haiek esaten zutenaren arabera, patriarkatuari
aurre egiteko tresna moduan jaio zen irratsaioa:
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<<Ordena patriarkalak markatutako gizarte bati erantzuteko borroka-gune gisa
sortu zen Sorginen leizea. Informazio, eztabaida eta borrokarako tresna izan nahi
du, zapalkuntza horrek gure inguruan duen gizarte-gatazka izaera adierazteko,
gizartea antolatzeko modua horretan oinarritzen baita. Programa bakoitzean,
lotutako eremu edo gai jakin batean sartuko gara.
Patriarkatuaren aurkako borroka, haren existentzia ikustearen eta onartzearen
bidez abiatzen da. Gure asmoa da informazio erabilgarria eta landua ematea,
ezagutza transmititu eta sentsibilizatzeko, eztabaida konstruktiboa eta oinarrizko
eraldaketa sortzeko. Era berean, gizarte patriarkalaren eredua birsortzen
duten jarrera horiek aldatzeko borondatea errespetatu nahi du. Kritikatik eta
apaltasunetik aldarrikatzen dugu, borroka norberaren baitan hasten baita>>46.

Hiru denboraldietako saioak entzungai daude beren webgunean.
Gonekin Ero Bero (Antxeta/Arrosa)47
Antxeta Irratiak eta Arrosa Sareak batera beste saio bat ekoitzi zuten
2011tik 2015era bitartean: Gonekin Ero Bero.

<<Emakumeok egina, denontzat. Feminismoa, sexualitatea, aisia, kultura,
sorkuntza, elkarlana: emakumeok badugu zer adierazi>>48.

Emesutan (Ttan Ttakun Irratia)49
Programa hau 2012an hasi zen Donostiako irrati libre honetan, emakumeak
eta musika influentziak, abeslariak, musika taldeak edota bakarlariak lantzeko helburuarekin. Gaur egun ibilbidean aldaketa bat eman ondoren gai
anitzak lantzen dituzte, musika eta feminismoa alboan utzi gabe.
Emarock (Irola Irala Irratia)50
Saioa Cabañas argazkilariak sortua, Irola Irrati librean hamabostero ematen
zen irratsaioa, emakume musikariek osaturiko taldeak eramaten zituzten,

45 https://sorginenleizea.wordpress.com
46 https://sorginenleizea.wordpress.com/nor-gara/
47 https://www.antxetamedia.eus/es/gonekin-ero-bero
48 https://www.antxetamedia.eus/es/gonekin-ero-bero/
49 https://ttanttakun.eus/gaiak/irratsaioak/emesutan
50 Emarock-en irratsaio guztiak hemen topa daitezke:
https://archive.org/search.php?query=programasirola+emarock&sort=-publicdate

eta elkarrizketak egiten zizkieten. Batzuetan zuzeneko kontzertuak ere
eskaintzen zituzten.
2012ko azaroan hasi zen emititzen eta 2014ko uztailaren 8ra arte iraun
zuen, 25 irratsaio inguru egin ziren.

Amapola Morea (Oiartzun Irratia eta Antxeta Irratia)53
Amapola Morea saioa Oiartzun eta Antxeta irratietan eskaini zuten 2013tik
2017ko maiatzera bitartean Aitziber Zapirain eta Mirari Martiarena kazetariek. 2015eko irailean, Martiarenak idatzitako iritzi artikulu batean
2015-2016 denboraldian ez zutela egingo iragarri zuten: <<Aurtengoa arnasaldia da, bi ikasturtetan oso gustura aritu gara elkarrizketak eginez (lagun
batek esaten duen moduan, sorginen laratzak). Baina, azkenerako, laratzaren
bueltan egoteko denbora gutxi genuen. Lana, bilerak eta gainontzeko guztia ezin uztartu. Agenda sinkronizatu nahiak ematen zizkigun buruhausterik
handienak>>54. Izan ere, esaldi horietan azaltzen da komunikazio-proiektu
feminista askoren jarraipen eza edo denboran zehar ez irautearen arrazoietako bat: bide profesionaletik at, aurrera eraman dutenen lan ordainduaren
beharrak zaildu egin dute horretara dedikatu ahal izatea. Beraz, bideragarritasun ekonomiko eta profesionaltasun faltak (ulertuta hau lanbide izatearen
gaitasun moduan) ito egin dituzte.
Bigarren denboraldi batean itzuli ziren arren, esan bezala, 2017ko ekainean
itxi zuten definitiboki55, Nerea Zinkunegik bi kazetarioi egindako elkarrizketa
batekin. Ordura arte, 55 saiotan beste hainbeste elkarrizketa egin zituzten,
Oiartzun Irratiko webgunean entzun daitezkeenak.
Amatista (Arraio Irratia)
Zarautzko Arraio Irratian Amatista irratsaioa egon zen 2006tik 2009ra
bitartean; 2009ko azaroaren 19an Atalka izenekoak hartu zuen bere lekua,
eta 2020ko azaroan, berriz, Aho Bete Hitz More. 2022an, Atalkak gidatuta,
MaitaleM playlistak emakumeek egindako musika programatzen du.

51 http://www.txapairratia.org/category/txibierroak-uluka/
52 https://blogak.eus/txapa/azaroak-11-txibierroak-uluka
53 http://www.oiartzunirratia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=170
54 Martiarena, Mirari (2015eko irailaren 26an): Aamapola Morea,
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2015-09-26-07-00/hemeroteca_articles/amapola-morea
55 https://www.argia.eus/albistea/asteazkenean-zabalduko-da-azken-amapola-morea
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Txibierroak Uluka (Txapa Irratia)51
<<Domeka ilunei mobimentua eta freskuria emango dotsen irratsaiua: elkarrizketak, bidaiak, emakumiai eta feminismuai inguruko gaixak, poesia-ipuin
irakurketak etab>>. Horrela definitzen dute beren burua Bergarako Txapa
Irratikoek Txibierroak Uluka irratsaioa. Txapablogan agertzen denaren arabera, lehenengo irratsaioa 2012ko azaroaren 12an eskaini zuten52.

O no será-Edo ez da izango (Hala Bedi)56
2014an hasi zuen bere ibilbidea, Gasteizko Hala Bedi irratian, feminismoei
buruzko saio honek. Aliantza feministak landu ditu, eta hori dela eta, 2018an,
Pikara Magazinekin elkarlanean, aldizkariaren webgunean ere bere presentzia izan zuen. 2019an, berriz, Red de Mujeres Migradas y Racializadas de
Euskal Herria delakoaren partaideak hilean behin irratsaio bat egiten hasi
ziren. Hasieran gaztelaniaz emititzen bazuten ere, gaur egun irratsaioak
euskaraz eta gaztelaniaz emititzen dira, bi hizkuntzak txandakatuta.
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Aluen Uluak (Kkinzona)57
Urretxuko Kkinzona irrati askean Aluen Uluak saio feminista emititu zen.
Irratsaio honen artxibo batzuk daude entzungai iVOX-en58, 2016an argitaratuak. 2021ean Urola Kostako Koordinadora Feministak berriz hartzen
du eta bi saio berezi egiten ditu: otsailean indarkeria matxistaren inguruan hiru emakumek egindako hausnarketa, eta maiatzean Urola Garaiko
Emakumeen etxeko Sua taldeko partaideei migrazio prozesuari buruz egindako elkarrizketa eskaintzen du.
De Puertas para adentro (Radio Euskadi)59
Teresa Yustak gidatzen zuen Radio Euskadin 2018an emititzen zen
irratsaioa. Bere webgunean azaltzen den moduan. <<Emakumeak aukera-ezberdintasunaren egoeran kokatzen dituzten egiturak aztertzen dituen
irratsaioa. Genero-berdintasunean formakuntzaren aldeko konpromisoa>>.
El Laboratorio de Medea (97 FM)60:
Hasierako epealdia Madrilen egin bazen ere, 2018tik aurrera Bilboko irrati
libre honetan produzitu eta aireratu zen. Bi emakumek gidatu zuten, Marta
Seror eta Nastassja Cipriani, «helburua munduaren bi ikuspegi txertatzea
zen, zientifikoa eta feminista, horretarako zientziaz eta feminismoaz hitz
egiten zuten, genero ikuspegia duen dibulgazio zientifikoa egitea eta baita
emakumeen lana eta ahotsa zabaltzea61». Irratsaio honen azken saioa
2020ko urtarrilean emititu zen.
Trabeskalea (Bilbo Hiria Irratia)62
2019tik aurrera Bilbo Hiria Irratian eskaintzen den irratsaioaren aurkezpena
honakoa da: “Trabeskalea irrati saio feminista dugu Bilbo Hiria irratiko uhinetan. Euskaraz feminismoaren inguruan jarduteko. Interesatzen zaizkigun
gaien inguruan pentsatzeko, hausnartzeko, ezagutzeko edo kritikak egiteko.
Kale irekia izan nahi du, gogoetarako plaza, parte hartzeko eta proposatzeko”. Kultura, osasuna edo gizarte-gaiak jasotzen dira beren uhinetan; eta
hasieran hilean bitan emititzen bazen ere, une honetan hilean behin uhinetaratzen da.
56 https://halabedi.eus/es/author/onosera/
57 http://kkinzona.eus/2021/05/21/aluen-uluak-sua
58 https://www.ivoox.com/aluen-uluak-iraila-audios-mp3_rf_13255826_1.html
59 https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/de-puertas-adentro/?_
ga=2.66870574.1298055866.1642933967-2067307263.1642933967
60 https://97irratia.info/es/author/ellaboratoriodemedea
61 https://97irratia.info/author/ellaboratoriodemedea/
62 https://www.bilbohiria.eus/saioak/trabeskalea

Emen Gonak (Naiz Irratia)63
Emakumeek egindako musika hartu zuen ardatz Birkite Alonsok Naiz Irratian
2020ko maiatzetik 2021eko uztailera bitartean gidaturiko saio musikal
honetan. Rock/Folk musikaren inguruan aritu zen eta 30 saio eskaini zituen
guztira. Naiz irratiaren zein Arrosaren webguneetan entzun daitezke.
Sorginkeriak (Mozoilo irratia, gazteleraz)64
Mozoilo irratian zein iVoox podcast atarian eskaintzen den irratsaio hau
Libertad Daganzo eta Ainara Goitiandiak egiten dute; eta beren esanetan:

3.2.4.Podcast feministak
Aurreko irratsaio horiek uhinetan eskaintzeaz gainera, podcast plataforma ezberdinetan ere eskuragai daude; are gehiago, irrati emanaldietatik
desagertu eta gero, entzungai ditugu Interneten. Baina hurrengo atalean,
podcast moduan jaiotako egitasmoak jaso ditugu. Izan ere, azken urteotan, podcastak hedatu dira, eta irratiek ez ezik beste hedabideek ere sartu
dituzte beren eskaintzetan. Podcasten bidez, publiko-hobi zehatzera heltzeko aukera dago, programazio orokorrean sartuko ez liratekeen edukiak
eskainita, bai entzule kopuru txikiak erakarriko lituzkeelako edo, bestela,
emititzeko ordutegi egokirik ez duelako.
Berria FM65
Maider Galardi F. Agirre kazetariak gidatzen duen podcast hau 2019ko azaroan hasi zen emititzen. “BERRIA egunkariaren podcast feminista da Berria
FM. Puri-purian dauden gaiei genero ikuspegitik heltzeko espazioa” Hasieran
hamabostero emititzen bazuen ere, gaur egun hilean behin eskaintzen da.
Berria egunkariaren webgunean ez ezik hainbat plataformatan ere topa
daiteke.

63 https://irratia.naiz.eus/eu/list_irratia/emen-gonak
64 https://mozoiloirratia.eus/timetable/event/sorginkeria/
65 https://www.berria.eus/podcast/berria-fm.html
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Ahotsa gara, emakumezkoa eta denbora isilean zulatzen duen konstantea. Isilpeko
ahotsa, debekatua, kolpatua, kriminalizatua, deabrutua. Guztion ahotsa gara,
ahots feminista, ahots erradikala. Bildu eta zabaltzen direnak gara, garrasi egiten
dutenak, ikastunenak. Idatzi eta kantatzen dutenak. Flaka, gizena, altua eta
baxua gara, mutua eta gorra gara, ama eta alaba gara, beltza eta ijitoa, giza emea
gara. Sukaldekoa gara, fabrikakoa, biltegikoa, kalekoa eta izkinakoa, ikasgelakoa.
Jipoitua gara, torturatua eta eraila. Baztertua, baztertua eta jasoa. Sortzailea,
zaintzailea eta sorora gara. Migratua eta esklabizatua gara. Bollera eta transexuala
gara. Ezetz esaten duenean, berdin dio. Langilea, abolizionista, intersekzionala
eta ezkertiarra. Frigida eta zorra gara. Idazten duena, irakurtzen duena, maitatzen
duena eta kantatzen duena gara. Patriarkatuari aurka egiten dion ahotsa gara.
Denok gara, bat gara. Badakizue, erre ez zenituzten sorginen oiñordekoak gara.
Sorginak, zoroak, golfak eta hautsiak. Amorrua gara, zauria gara, bizitza gara.
“Sorginkeria” gara, podcast feminista erradikala, Mozollo Irratiaren habitik
emititzen.

Indarkeria matxistaren aurka konpromisoz komunika dezagun (Antxeta
Irratia)66
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Antxeta Irratiko webgunean esaten dutenaren arabera, <<BOZAK elkartearekin batera garatu dugun egitasmoa duzue honakoa. Euskal Herriko
herri hedabideengana jo dugu, prentsa idatzi, irrati eta telebistengana,
hizkuntzaren erabileraren inguruan galdetuz. Berau modu batean ala bestean erabiltzeak, indarkeria matxista areagotzen duen ala ez gogoetatzeko.
Galdera sakona da eta gogoetatzeko beta eman digu. Argi gelditu zaigu
behintzat, herri hedabideetako euskal emakume kazetarien edukiek argia
ikusi orduko, sukalde lan handia dagoela aurretik>>.
2020. urtean garatu zen egitasmo honetan, emakume kazetariek zein
genero-gaietan adituek hizkuntza erabilera egokiaz hitz egiten dute 14
ataletan. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak lagunduriko
egitasmoa izan zen.
Emakume sindikalistak frankismoaren garaian (Antxeta Irratia)67
2020an garaturiko bi ataleko podcast honetan, Pili Moreno, Nati Rufo eta
Pili Urkia sindikalistek haien bizipenak kontatzen dituzte, honako hiru galderei erantzunez: Zein errealitaterekin egiten zuten topo egunerokotasunean
emakume sindikalistek Frankismo garaian? Nola antolatzen ziren? Nola ekiten zuten?
Ahapetik (Antxeta Irratia)68
Antxeta Irratiaren web atarian jasotzen denaren arabera, <<Ahapetik, euskal emakume sortzaileen ataria da. Hilean behin euskal emakume artista bat
elkarrizketatzen dugu, urte anitzez itzalean egon dena, aktualitatearen lehen
lerrora eraman nahi dugulako>>. Gaur egunera arte 20 ataletan beste hainbeste emakume artista elkarrizketatu dituzte. Emakunderen laguntza du.
Lokatza (EITB Podkast)69
2021eko martxotik ekainera bitartean 8 atalez osaturiko podcast hau EITB
podcast plataforman dago eskuragarri. Ainara Lasak, Amagoia Gurrutxagak,
Idurre Eskisabelek eta Lorea Agirrek gidatuta, <<Lokatza podcasta egungo
mundua feminismoaren begiradatik aztertu eta ulertzeko saiakera da, mundua lokatzetan jartzekoa>>. Elkarrizketek, iritziek eta musikak osaturiko
saioak dira.
Kirolari Gaittun70
Ane Urkiri kazetariak eta Maddi Garmendia teknikariak ekoizten duten
podcast bat da, hizpide emakumeen kirola duena. Youtuben eta Spotify-n
eskuratu daitezke gaur arte eskainitako 6 saio. Emakumeen kirolari buruz
66 https://www.antxetamedia.eus/es/indarkeria-matxistaren-aurka-konpromisoz-komunika-dezagun/
67 https://www.antxetamedia.eus/es/emakume-sindikalistak-frankismo-garaian/
68 https://www.antxetamedia.eus/es/ahapetik/
69 https://www.eitb.eus/eitbpodkast/jakintza/kultura/lokatza/
70 https://open.spotify.com/show/0cxUzyeuCb6IVmjRU2Q8Ei

ari zen El Patio izeneko programa erreferente moduan sortu dute, euskaraz. Haiek diotenez, podcasta egitea aukera merkea da saio bat egin ahal
izateko: <<Merke egin nahi baduzu eta zuk nahi duzun programa egin nahi
baduzu, ezin zara irrati batean hasi. Hor lotuta zaude: ordutegiak, denbora,
gaiak… Spotify dohainik da eta aukera bat ematen zigun gure saioa zabaltzeko. Beraz, inbertsio handirik gabe, etxean daukagun materialarekin hasi
gara>>71. Oso oihartzun handia lortu dute, kirol saioetan zegoen hutsune bat
betetzera heldu baitira.

Larunbatero eskaintzen dute 13:00etan. Mozoilon ez ezik, beste podcast
plataformetan ere entzungai daude.

4. Ikus-entzunezkoak
El tornillo
Irantzu Varela bizkaitarra 2014an hasi zen Publico-TV kanalean El tornillo
mikroespazio feminista aurkezten, hiru urte beranduago 2017an «En la
frontera» programaren eskaletan sartu zuten, eta honek bere dimentsio
mediatikoa handitu zuen. Bideo laburrak dira, ikuspegi feministatik aztertzen
ditu patriarkatuak sustatzen dituen errealitateak ironiaz eta sarkasmoz,
diskurtso zuzena eta zorrotza erabiliz73.
Aló Irantzu
Pikara Magazine-ren sare sozialetan zuzenean emititzen den mikroespazioa
da, non ikusleek zuzenean galderak eta hausnarketak zuzentzen dizkioten
Irantzu Varelari eta honek erantzun. Gazteleraz emititzen da.
Hasieran Pikararen erredakzio gelatik emititzen bazen ere, gaur egun harpidedunen etxeetatik egiten dute74.

71

https://goierri.hitza.eus/2021/12/09/aldarrikatzeko-modu-bat-da-kirolari-gaittun-hemen-gaudela-esateko/

72 https://mozoiloirratia.eus/timetable/event/esto-va-de-mujeres/
73 https://www.youtube.com/watch?v=LJpGtf0zKjE&list=PLAJPOTilSSeJChoTtWOsA4F5dDv-IHpb2
74 https://www.youtube.com/results?search_query=alo+irantzu
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Esto va de Mujeres | Mozoilo Irratia 97.5FM72
Esto va de mujeres izenburuko podcastean, edozein arlotan historia egin
zuten emakumeen biografiak eskeintzen dira. Bigarren denboraldia betetzen dute, eta lehenengoan 20 saio eskaini zituzten. Aniztasun handia dago
aukeraturiko emakumeen artean; besteak beste, protagonistak izan dira
Isabel Allende, Marie Curie, Brenda Chapman, Simone de Beauvoir, Edurne
Pasaban...

KlittoriKLIK
Esan bezala, 2018an, Eta Klitto! atariko arduradunek elkarrizketak bideo
formatoan eskaintzeko asmoa zuten, KlittoriKLIK75 izenburuarekin. Asmoa
elkarrizketak eskaintzea zen, baina lau bideo, bi atal baino ez zituzten argitaratu, June Fernandez kazetari eta Maria Gonzalez Gorosarri ikertzaileenak,
baita Maritxu Arrizabalaga Berabideri egindako elkarrizketa.
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Arduraz komunika dezagun76 izenburuko dokumentala egin zuen Antxeta
Irratiak. 2021eko urtarrilean argitaratu zen. Aitziber Zapirain Etxaniz
Antxeta Irratiko koordinatzaileak zuzenduta, <<berdintasunari eta feminismoari dagozkion gaiak eta hizkuntzaren erabilerak indarkeria matxistan duen
eragina>> 77 aztertu zituzten herri ekimeneko komunikabideetako zenbait
kazetarik.
Mujeres que cuentan-Zer esana duten emakumeak78
Eroskik eskaintzen duen bideo-kanala da. Bertan, zerbait kontatu behar
duten emakumeak agertzen dira. Aurkezpenean esaten den moduan,
<<aparteko talentua duten emakume asko daude, bizitzan eta lanbidean
bidea urratzen dutenak. Adorez eta grinarekin egiten dute lan, zailtasunak
aurkitu izan dituzten arren. Ausartak dira, inspiratzaileak, konprometituta
daude osasunarekin eta iraunkortasunarekin, eta haien testigantza garrantzitsua da egun bizi dugun egoeran>>79.

Ikerketa lan mardul hau baliatu dugu euskarazko komunikazio-produktu
feministen datu-basea eraikitzeko, hemendik aurrera osatuz joan daitekeena.
https://behategia.eus/eu/euskarazko-komunikazio-produktu-feministak/

75 https://www.youtube.com/channel/UC0yB3ekvCDhaZuPAgN-hLfg/videos
76 https://youtu.be/ta_fkocByxg
77 Urkizu, Urtzi (2021): Antxeta irratiak ‘Arduraz komunika dezagun’ dokumentala egin du, Berria, 2021eko
urtarrilaren 21: https://www.berria.eus/albisteak/192581/antxeta-irratiak-arduraz-komunika-dezagundokumentala-egin-du.htmantxeta-irratiak-arduraz-komunika-dezagun-dokumentala-egin-du.htm .
78 https://www.eroski.es/mujeres-que-cuentan/
79 https://www.eroski.es/eu/zeresana-duten-emakumeak/

5. Ondorioak

Dena den, 43 komunikabide bildu izanak, horietako 36 XXI. mendeko lehenengo bi hamarkadetan sortuak, agerian uzten du agenda feminista aintzat
hartzen duten adierazpideen beharra, mainstream medioen isiltasunaren
aurrean. EHUko GMMP-ko ikerketa taldeak agerian uzten duenez, oraindik
oso urria da emakumeen presentzia euskal hedabideetan, eta oso rol estereotipatuetan gainera.
Pikara Magazine-ren sorrerak erreferentzialtasuna eman zion kazetaritza
feminista deitu ahal dugun horri. Kazetariek egindako proiektu komunikatibo
honek, Euskal Herrian kokatu arren, mugak gainditu ditu, eta gaztelaniazko
prentsan erreferentea da, Espainiako estatuan zein Latinoamerikan.
Agerkari digital moduan jaio arren, Interneteko mugak ere gainditu ditu
eta paperera salto egin du, baita idatzizko hizkuntzatik ikus-entzunezkora
ere. Horretaz gainera, kazetaritza feministaren oinarri batzuk lantzeko
bideak ireki ditu, baita hedabide ezberdinetako aliantzak eta elkarlanak ere.
Euskarak, berriz, oso leku anekdotikoa du orrialdeetan. Ildo horretan, Klitto
agerkariaren desagerpenak zulo bat uzten du euskal kioskoan, euskaraz
zegoen hutsunea betetzera etorri zen eta; Andra.eus-ek partzialki betetzen du hutsune hori, euskarazko edukiak sartzen baititu.
Ez dugu emakumeei zuzendutako irratsaiorik ezta irratsaio feministarik
aurkitu Hego Euskal Herriko kate komertzialetan, eta EITBko kate publikoan bi egon dira: Euskadi Irratian eskaini zen Andromeda (2009) eta Radio
Euskadiko De Puertas Adentro. Lehenengoak hiru urte iraun zuen, eta
2012ko EAEko aurrekontuetan jasotzen da: <<Orotariko irratian landu ohi
ez diren gaien aldeko apustua ere egin da, esaterako ingurumenari buruzko
“Ekosfera” eta genero berdintasunari buruzko “Andromeda”saioekin>>. Hala
ere, esan bezala, apustuak ez zuen luze iraun. 2021ean, EITB Podkast plataformaren aurkezpenean ere aipamen berezia egin zioten Lokatza podcast
feministari, nahiz eta 8 atal baino ez eskaini. Horretaz gain, aipatu daitezke
Ganbara saioan emakume politikarien tertulia berezia edo asteburuetan
eskaintzen den Más Que Palabras saioan A tres bandas tartea.
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Aurreikusten genuen bezala, oso zaila izan da komunikabide feministen bilduma egitea. Euskal Herriko komunikabideen historiari buruzko testuetan
oso aipamen gutxi agertzen dira, eta askotan ez dira identifikatzen, izen bat
baino ez. Periferiatik egindako egitasmoak izan dira gehienetan, oso egoera
prekarioan eginak, bitarteko gutxirekin, eta ia profesionalizaziorik gabe.
Kasu askotan, mugimendu edo talde feministek beraiek sortuak, beren ekitaldi eta aldarrien adierazpide bat behar zutelako. Azken urteotan, berriz,
gainerako albisteak edo informazio orokorra genero-ikuspegitik tratatzeko
beharrari eutsi diote hedabide hauek, agenda feminista baztertu barik.

Irrati askeetan leku handiagoa izan dute saio feministek. Hastapenetan
mugimendu feministak parte aktiboa izan bazuen ere, oso gutxi dira gaur
arte heldu zaizkigun garai horretako erreferentziak. 2000ko hamarkadan,
berriz, badira sortu diren saio berriak. Zuzeneko emanaldiak utzi behar izatea arazo izanik ere –gehienetan, kazetariek soldatapeko lanarekin uztartu
behar izan dituztelako- podcast formatuak aukera ezinhobea eman du
zabaldu ahal izateko; era berean, hori da irrati publikoak aukeratu duen formatua oso publiko-hobi konkretuarengana, emakumeengana, (herritarren
%51) heltzeko, programazio orokorrean sartu barik. Hala ere, ikus daitekeenez, horretan egindako inbertsioa 8 atal grabatzea izan da.
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Digitalizazioak eta Interneten garapenak ahalbidetu du komunikazio-proiektu batzuen jarraipena edo berpiztea, hau da, adibidez, Andra
aldizkariaren kasua; edo proiektuak sortzea, Kirolari Gaittun podcastaren
egileek onartu duten bezala. Izan ere, digitalizazioak kostuak merkatu ditu,
baita doako euskarriak eskaini ere (podcast plataformak, esaterako).
Instituzioek ere euskarri digitaletara jo dute kostuak murriztu asmoz.
Emakunderen aldizkariaren kasuan, salto horrek eragin zuzena izan zuen
edukietan; informazio instituzionaletik haratagoko gaiak tratatzen ziren
papereko bertsioan, non kolaboratzaileen aniztasuna ere bazegoen. Egun,
aldiz, erakundearen informazioa da nagusi atari digitalean. Beste kasu
batzuetan, Getxoko Udalak kudeatzen zuen Emekin adibidez, edukiak beste
udal euskarri informatiboetara eraman dira.
Atera dugun beste ondorioa da euskararen presentzia handitzen joan dela.
Hala ere, jasotako egitasmoetatik 9 dira euskara hutsean eta 18tan euskara eta gaztelaniazko edukiak sartzen dituzte.
Amaitzeko, aztertzeke dago hedabide eta egitasmo komunikatibo hauek
ze eragin izan duten kazetaritzaren esparruan edota hizkuntza, agenda
edo begirada feminista bultzatzeko garaian, baina, dudarik gabe, frogatu
dute badagoela horien beharra. Hori bai, hirugarren sektorean aurkitzen
dira gehienak, eta gaur arte izandako proiektu gehienek finantzazio gutxi
(Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala edo Emakunde bezalako
laguntzak agertzen dira), crowdfunding edo merchandising-era jo dute
bideragarritasuna lortzeko (Pikara Magazine) edo, besterik gabe, lan boluntarioaz eta sustatzaileen bitartekoez baliatu dira aurrera jotzeko, eta horrek
azaltzen du horietako askoren iraupen laburra.
Artikulu honetan, Hego Euskal Herrian izan diren komunikazio-proiektu feministak
jasotzen saiatu garen arren, jakin badakigu, badaudela hemen agertzen ez direnak
ere. Hori dela eta, eta ahantzi ez daitezen, hemen agertzen ez den egitasmo edo
saiorik ezagutzen baduzu, eskertuko genizuke horren erreferentzia helaraztea
honako helbide honetara: ikusgaitasuna@gmail.com
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