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Ezer alda ez dadin

K ontziente naiz Espainia-
ko Estatuko segurtasun
indarrentzat eta gorpu-

tzentzat ez dela inoizko momen-
turik eztiena. Egurra beti bezala
banatuko dute segur aski, baina
telebista kamerak ugaritu dire-

nez geroztik, askoz ere ohikoago-
ak dira indarrok eta gorputzok
egur banaketan erakusten dizki-
guten irudiak. Eta horregatik
iruditzen zait erabat onuragarria
igande gauetan La Sexta katea
ematen hasi den Policías en
acción saioa. Gizarteak ez dezan
izan poliziaren uste okerrik. Sis-
temaren aurkakoek ez dezaten
inondik ere lortu poliziaren irudi
txar, oker, manipulatu bat gizar-
teratzea.

Lapur banda bat desegiten
dute txabola-herrixka batean;
bitxi-denda bat atrakatzen ari
diren lau ohoin atxilotzen dituz-

te; atzerritik droga dakarren
hegazkin bidaiari bat eramaten
dute txulora — «zure anaia atxilo
dago, sentitzen dut, e», bihotz
oneko poliziak, telefonotik —;
kalean, ai, pixa egiten harrapatu
duten tipo bat identifikatzen
dute, badaezpada. Dena, noski,
txilio, korrikaldi eta biolentzia
legal dosi doiekin. Ze txintxoak,
ze jatorrak, ze ezinbestekoak
diren gure poliziak! Ohar bat
pasatzen dute hasieran: saio
honetan agertzen den pertsona
oro errugabe da, justizia tribunal
batek kontrakoa frogatzen duen
arte. Eta ondo dago justizia tribu-

nalari aipamena, saioagatik
beragatik balitz polizia izan ezik
bertan agertzen diren beste guz-
tiak ematen dutelako errudun,
eta gaizto, eta are lintxagarri.

Barka atrebentzia, baina
gomendio bat ETBri: egin dezala
gauza bera. Baina egin dezala
gure poliziarekin, Ertzaintzare-
kin. Kasu, ez dut esan nahi gure
poliziak irudia hobetu behar due-
nik, ezta gutxiagorik ere. Seguru
nago inkesta guztietan dagoela
instituzio baloratuenen artean,
nahiz orain ez dudan bakar bat
ere gogoratzen. Baina beti leun
litezke kontu txikiak. Eta orain

ez dut akorduan ETBko telesail
gogoangarri hura, Ertzainak,
zergatik kendu zuten —bertsio
ofizialak aurrekontu falta aipa-
tzen zuen—. Tira, 1999az ari gara;
beste garai batzuk ziren. Aukera
paregabea daukagu orain, ordea,
orain da garaia ertzainak beren
benetako lanean erakusteko, adi-
bidez, nola laguntzen dituzten
amonatxoak zebrabidea gurutza-
tzen. Izan dadila dena Ertzaintza
herritarrekin engaia dadin, izan
dadila dena gure polizia egoki
dadin egoera berrira. Alda daite-
zela gauzak, azken batean ezer
alda ez dadin.
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E
uropako Batasuneko es-
tatistika ofizialen arabe-
ra, 40 milioi lagun ingu-
ruk hitz egiten dute Eu-

ropan eremu urriko edo
hizkuntza gutxituren bat egune-
rokoan. Eremu urriko hizkun-
tzak haien lurraldean gutxituak
diren hizkuntzak dira, nahiz eta
hizkuntza hori beste herrialde ba-
teko hizkuntza nagusia izan. Esa-
terako, Eslovakian hungariar ko-
munitatea biztanleen %9 inguru
dira, eta eremu urriko hizkuntza
da, beraz, hungariera herrialde
horretan. Gutxiengo hizkuntza
horietan argitaratzen dituzten
egunkari ugari daude Europan;

gutxiengo komunitateak bezain-
beste, ia. Beren interesak defen-
datzeko eta indartsuago izateko
elkartu, eta 2001an Midas Eremu
Urriko eta Eskualdeko Hizkun-
tzetan Argitaratzen diren Egun-
karien Europako Elkartea sortu
zuten. Hurrengo egunetan, elkar-
teko ondorengo kideei buruzko
erreportajeak argitaratuko ditu
BERRIAk: Vasabladet —suedieraz
Finlandian—; El periódico de Ca-
talunya; Dolomiten —alemanez
eta ladinoz Italian—; Új Szó —
hungarieraz Eslovakian— ;Pri-
morski Dnevnik —eslovenieraz
Italian—.  

Elkartea 26 berripaperek osa-
tzen dute. Guztien artean, 12 hiz-
kuntzetan hiru milioi irakurle

baino gehiago dituzte. BERRIA ere
elkarteko kide da.   

Europan sakabanatutako gu-
txiengo komunitate horiek bizi-
rik irauteko ezinbesteko garran-
tzia dute hedabideek. Beren hiz-
kuntza eta kultura babesteko
tresna eraginkorrak izateaz gain,
komunitatearen kohesioa ere
bermatzen dute. 

«Gutxiengoen eta beren hiz-
kuntzen babesle dira egunkariak,
eta, era berean, Europako kultura
aniztasunaren bultzatzaileak»,
azaldu du Günther Rautzek, Mi-
daseko idazkari nagusiak. Bozgo-
railu baten gisa ikusten du elkar-
tearen zeregina Rautzek: «Gu-
txiengoen aferak Europako agen-
dara eramateko». Europako kul-

tura aniztasuna sustatzearen ga-
rrantziaz sentsibilizatzeko, kaze-
tarien truke programak antola-
tzen dituzte urtero. Horrela, heda-
bide handietako eta Midaseko
egunkarietako kazetariak gonbi-
datzen dituzte egunkari horieta-
ko bat argitaratzen duten lurral-
dera. «Modu horretan, hobeto
uler dezakete gutxiengoen ikus-
puntua. Kazetariek beren artean
esperientziak truka ditzakete». 

Hedabideen krisiak gogor jo di-
tu gutxiengo hizkuntzetan argita-
ratzen diren egunkariak. Horieta-
ko batzuk itxi egin izan behar du-
te, eta prentsa idatzirik gabe gera-
tu dira zenbait hizkuntza. 

Lá NuaIrlandako gaelikoz argi-
taraturiko berripaper bakarrak

2008ko abenduaren 18an utzi zion
argitaratzeari. Gaeliko hizkun-
tzaz arduratzen den erakunde pu-
blikoak diru laguntzak emateari
uko egin zion, eta ateak itxi behar
izan zituen 25 urteren ondoren. 

Egunkaririk gabe
Arrazoi berberek bultzatu zuten
Galicia Hoxeegunkariaren jardu-
na etetea. Galegozko egunkari ba-
karrak 2003an hasi zuen bere ibil-
bidea . Xuntaren diru laguntzen
murrizketek proiektua bertan be-
hera utzi zuten, eta 2011ko ekaina-
ren 28an itxi zuten. 

Rautzek zaila ikusten du hu-
rrengo urteetan kide gehiago Mi-
dasera batzera. «Etorkizunean
hausnartu egin beharko dugu
webgunea bakarrik duten egun-
kariak kidetzat onartzea», azaldu
du. Izan ere, egunkari ia guztiak
ari dira publizitatea eta irakurle-
ak galtzen. 

Halere, Midaseko idazkari na-
gusiaren arabera, gutxiengo hiz-
kuntzako egunkariek, «oro har,
gutxiago sufritzen dute» krisia.
«Hurbiltasunak gero eta garran-
tzi handiagoa du». Normalean
egoera hobea izaten dute eremu
urriko hizkuntzek estaturik ga-
beko hizkuntza gutxituek baino.
«Batez ere, jatorriko estatuekin
akordioak dituztenean», dio Rau-
tzek.  

Hizkuntza gutxituetako egun-
kariek irautea ziurtarazteko, el-
karteak Europako Batasunaren
barruan gutxiengoak babestuko
dituen politikak sustatzeak du
helburu. Izan ere, Europak berak
Eskualdeko eta gutxiago erabil-
tzen diren Europako hizkuntzak
txostenean argi eta garbi adieraz-
ten du hizkuntzon garrantzia:
«Europako altxor kultural nagu-
sia dira, eta europarron ondare
kulturala diren heinean, bultza-
tzeak eta sustatzeak onurak eka-
rriko ditu maila guztietan». 

Midaseko egunkariak (I)qHizkuntza gutxituetan eta eremu urriko hizkuntzetan
argitaratutako egunkarien elkartea da Midas. Europan, hiru milioi irakurle baino gehiago dituzte.

Txikitasuna ikusaraziz

Hizkuntza gutxitua

Eremu urriko hizkuntza

‘La Quotidiana’
Errotorromaniera

‘Dolomiten’
Alemana eta ladinoa

‘Flensborg Avis’
Daniera eta alemana

‘Aland’
Suediera

‘Nya Aaland’
Suediera

‘Szabadsàg’
Hungariera

‘Kurier Wilenski’
Poloniera

 ‘Új Szó’
Hungariera

BERRIA
Euskara

‘Tageszeitung’
Alemana

‘Der Nordschleswiger’
Alemana

‘Västra Nyland’
Suediera

‘Hufvudstadsbladet’
Suediera

‘Österbottens Tidning’
Suediera

‘Vasabladet’
Suediera

‘Bihari Napló’
Hungariera

‘Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien’
Alemana

‘Glos Ludu’
Poloniera

‘El 9 Nou’
Katalana

‘El Periódico de Catalunya’
Katalana eta gaztelera

‘Regió 7’
Katalana

‘Segre’
Katalana 
eta gaztelera

‘Primorski Dnevnik’
Esloveniera

‘La Voce’
Italiera

‘Vesty Segodnya’
Errusiera

‘Serbske Nowiny’
Sorbiera

ITURRIA: MIDAS

GMidaseko kideak

Bihar: Finlandiako Vasabladet
suedierazko egunkaria.


