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MIDASek Donostian egingo du
batzar nagusia, datorren ekainean
Elkartea osatzen duten 26 egunkariek beren komunitatearen eta lanaren berri emango dute

A. IBAN - J. GOIKOETXEA - DONOSTIA

Europan hizkuntza gutxituetan
argitaratzen diren egunkarien
elkartea da MIDAS. Elkarteko
zortzi egunkaritako ordezkariak
izan dira aste honetan Euskal
Herrian, MIDASen lehen minte-
gian. Euskarazko prentsa omen-
tzeko, Egunkaria-ren itxiera
salatzeko eta BERRIAri ongieto-
rria emateko antolatu dute min-
tegia bertan. Izan ere, Euskaldu-
non Egunkaria MIDASeko kidea
zen elkartea sortu zenetik
(duela hiru urte) eta BERRIA ere
bada. Astebetean elkarteko
kideen esperientziak trukatu eta
Euskal Herriko errealitatea
hobeto ezagutu dute.

Bilera ugari egin dituzte Eus-
kal Herriko hainbat eragilerekin
eta bertako zenbait esperientzia
ezagutu dituzte. Gunther Rautz
MIDAS elkarteko idazkariak az-
pimarratu duenez, mintegia «le-
hen urratsa» izan da: «Gure hel-
burua sare bat jostea da elkarren
berri jaso eta zabaltzeko. Oso in-
teresgarria da sareak egitea. In-
formazioa lortzea eta zabaltzea
errazten du».

MIDASeko kideek Euskal He-
rriko hainbat gizarte eragile bisi-
tatu dituzte aste honetan: Kon-
tseilua, Behatokia, Eusko Jaurla-
ritza, Goiena Komunikazio Zer-
bitzuak, Gure Irratia, Seaska, Ba-
tera, Torturaren Aurkako Taldea,
AEK, EITB... Horietan guztietan
ikusitako eta ikasitako gauza ai-
pagarrienetakoa da, Gunther
Rautzen iritziz, Administrazioko
langile askok euskara ez jakitea:
«Harrigarria da hainbat lurral-
detan gobernu autonomikoak
izan arren, epailea izateko eta
administrazioan bestelako lan-
postuak lortzeko elebitasuna ez
eskatzea. Hego Tiroldik nator ni,
eta han elebidunak behar dute
izan administrazioan lanpostua
nahi dutenek».

Hizkuntza gutxituetan argita-
ratzen diren egunkarien arteko

sarea osatzeko asmoz, MIDASek
bigarren urrats bat egingo du da-
torren ekainean, hori ere Euskal
Herrian: Donostian egingo dute
elkartearen batzar nagusia eta
MIDAS osatzen duten 26 kideek
parte hartuko dute bertan. «Kide
bakoitzak bere komunitatearen
eta lanaren berri emango du ber-
tan», aurreratu du Rautzek. Ho-
rrez gain, lauzpabost egunkarik
elkartean sartzeko eskaerak az-
tertuko dituzte. Rautzek zehaztu
duenez, «Baltikoko estatuetan
errusieraz argitaratzen diren bi
egunkari, Belgikan alemanez
egiten den bat, Errumanian hun-
garieraz egiten den beste bat...»,
dira hautagaiak.

Hautagaiek hainbat ezaugarri
bete behar dituzte MIDASen sar-
tu ahal izateko: astean gutxienez
hiru egunetan argitaratu behar

dute eta edukiaren erdia gutxie-
nez hizkuntza gutxituan idatzi
behar dute. Europan elkartean
sar daitezkeen egunkari asko
daudela azpimarratu du Rau-
tzek: «Egunkari elebidun asko
dago. Duela gutxi sortu da lehen-
dabiziko finlandierazko egunka-
ria Suedian, badelako finlandiar
jatorriko gutxiengo bat Suedian,
eta beraiekin harremanetan jarri

gara. Galesen ere, gaelikozko
egunkari bat egiteko egitasmoa
daukate. Badute telebista, eta as-
tekariak, baina egunkaririk ez.
Galestarrek banaketan daukate
arazoa, errepiderik ez baitago
herri guztietara heltzeko».

MIDAS, Europan eredu

Europako Parlamentuan duela
gutxi egin dute Gutxiengoen
Txostena, Rautzek adierazi due-
nez, «gutxiengoekiko etorkizu-
neko politikek nolakoak izan be-
harko luketen azaltzeko». Eta
MIDAS aipatzen dute txostene-
an, eredu gisa, «gutxiengoen ar-
tean elkarlana eta sarea jostea
bultzatzen duelako».

MIDASek oso harreman ona
du EBLUL Europako Hizkuntza
Gutxituen Bulegoarekin.
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500.000
MIDASen barruan dauden 26
egunkariek 500.000 irakurle
baino gehiago dituzte. Lau edo
bost egunkarik egin dute
elkartean sartzeko eskaera.

P ‘EGUNKARIA’-REN ITXIERA

Gertaeraren
zabalkunde lana
munduan

MIDASeko kideek berehala
jaso zuten Egunkaria-ren
itxieraren berri. Informazioa
jasotzeaz gain, zabaldu ere
egin zuten beren egunkarien
bitartez. Gunther Rautz
MIDASeko idazkariaren
esanetan, «Egunkaria-ren
itxiera gertatu zenean
europar askok izan zuten
horren berri, horrelako
arazoetaz hitz egiten duten
egunkari gehiago daudelako:
Finlandian, Hungarian,
Errumanian...».

Horrez gain, Europako
Parlamentuan ere eman
zuten itxieraren berri.
«Bertan genituen
harremanak baliatzen hasi
ginen», dio Gunther Rautz
elkarteko idazkariak.
Europako Parlamentuan
itxieraren berri emateko
eskaera egin zuten.
Espainiaren enbaxadetara
ere gutunak bidali zituzten.
Jaso zuten erantzuna, ordea,
adierazgarria izan zen:
«Espainiaren barne arazo bat
zela kontu hura». MIDASek
itxieraren berri eman zion
halakoak gerta ez daitezen
kontrolatzeko eta adierazpen
askatasuna babesteko New
Yorken dagoen batzorde
berezi bati.

MIDAS elkartearen
webgunean sartuz gero
(www.midas-press.org/index),
Egunkariaren mantxeta eta
kartzelan dagoen Iñaki Uria
Egunkaria-ko kontseilari
ordezkariaren argazkia
(MIDASeko zuzendaritza
taldeko kidea da) ageri dira.
Nahita. «Euskaldunon
Egunkaria agertzea sinbolo
bat da», dio Gunther
Rautzek. «Iñaki Uria
elkarteko kide da eta
Egunkaria auzia ez da
bukatu. BERRIA egunkaria,
berriz, euskal
komunitatearen indarraren
erakusgarri da».


