
Els representants de Midas, divendres passat, al parc cultural Martin Ugalde d'Andoain (Guipúscoa), on s'editava l' "Egunkaria" i ara es fa el "Berria".



JOAN RIERA. Donostia.
Més d'una vintena de

representants de Midas,
l'associació que agrupa
directors i editors de dia-
ris en llengües minoritza-
des d'Europa, aprovaren
dissabte passat a Donos-
tia un document en què es
reclama 1'excarcelació d' I-
naki Uria, conseller dele-
gat del diari Euskaldunon
Egunkaria, en presó pro-
visional des de fa 15 mesos
per una suposada relació
amb 1'aparell de financa-
ment d'ETA.

El document aprovat
afirma que «volem denun-
ciar el fet que Inaki Uria,
membre del consell de
govern de Midas i conse-
ller delegat d'Egunkaria,
sigui a la presó, per con-
siderar-lo totalment
injust i absurd. Per això
exigim la seva immediata
alliberació ja que l'únic
que féu va ser treballar
fermament en pro de 1'eus-
quera i de la cultura bas-
ca».

Així mateix, el docu-
ment reitera «la nostra
repulsa perquè no tenen
sentit ni la clausura d'E-
gunkaria ni les detencions
practicades en aquest tan-
cament. Han trascorregut
15 mesos des que l'Au-
diència Nacional espanyo-

Els diaris en llengües minoritzades
se solidaritzen amb l'Egunkaria
Aproven un document per l'excarceració del seu conseller Inaki Uria
la ordenàs el tancament
del diari, però encara no
s'han provat cap dels
càrrecs presentats en la
seva contra».

El document conclou
amb aquesta afiormació:
«La tasca dels diaris en
llengües minoritàries és
fonamental tant per la
seva supervivéncia i nor-

malització com pel respec-
te dels drets lingüístics de
les diverses comunitats».

La figura d'Inaki Uria
va ser glosada i alabada
pel president de Midas,
Toni Ebner, que també és
director del diari sudtiro-
lès Dolomiten, que s'edita
en llengüa alemanya dins
de l'Estat italià. Ebner

reclamà «justícia» respec-
te a aquest cas, i destacà
que les llengües minorità-
ries d'Europa necessiten
suports en comptes de
persecucions.

Coms se sap, tres mesos
després del tancament
d'Egunkaria, l' ùnic diari
que s'editava integrament
en euskera, aparegué el

L'assemblea de Midas, amb Toni Ebner en primer terme.

Els russos
Els diaris editats
en rus a Estònia i
Letònia ja són
membres o
observadors de

Midas. Es tracta de les
minories que volen
conservar el seu
idioma matern i els
seus drets lingüistics
tot i que estimen i
valoren la seva nova
nacionalitat. En el cas
d'Estònia són el 40%
de la població.

rotatiu Berria, que com-
parteix el mateix director,
Martxello Otamenti, i
pràticament la mateixa
redacció i estructura de
funcionament.

Una altra de les deci-
sions de l'assemblea de
Midas va ser acceptar
nous membres, sigui de
ple dret o com a observa-
dors. Així, el nombre de
diaris associats ja arriba a
25, amb un total de més de
800.000 exemplars diaris.
A Midas s'hi agrupen rota-
tius de llengua catalana,
basca, gallega o gaèlica,
així com els que represen-
ten les minories hongare-
ses d'Eslovàquia i Roma-
nia o als suecs de Finlàn-
dia, entre d'altres.

Entre els diaris pre-
sents a Donostia s'hi tro-
baven El Periódico de
Catalunya, Avui, El Punt,
Regió 7, El 9 Nou i Diari
de Balears, tots ells escrits
en llengua catalana.
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