
Komunikazioa D

Telebistaren inozentzia

I gande bat zen gatzik eta pi-
perrik gabea. Beste igande
guztiak bezalakoa. Igande-

igande bat. Dokumentalak egin
zuen besteetatik diferentea: «AE-
Betan gay komunitatea oso da
boteretsua, eta estatu askotan in-

posatu du sexu berekoen ezkon-
tza». Gazte bati gustatzen zaizkio
sableak eta sugeak, anaiak pasa-
tzen du eguna zakurra zaintzen
pijaman; familia atipikoa da, ez
horiengatik, bi aita dituztelako
baizik. «Ez da jende arraroa, ho-
mosexualak izateaz aparte».
Agertzen da ustezko psikoanalis-
ta bat esanez ume batek aita-ama
bana izan behar duela: «Gizarte
batek nola ken diezaioke haur
bati bere herentzia sinbolikoaren
erdia, are bere herentzia geneti-
koarena?». Dokumentaleko aita
protagonista bat bikoizten dute
marrazki bizidunetako ahots ba-

tekin. Nerabe protagonista baten
lagun batek dio: «Niri ez zait oso
normala iruditzen, gutxiago ho-
rri familia esatea» —eta halako
lagunekin, zertarako etsaiak—.
Ustezko psikoanalista berriz: bio-
logiak, arbasoen historiak eta
tradizioak eragina dute giza bizi-
tzan. Neska-lagunaren aita eza-
gutzeko beldurrez den mutil bat
erakutsiko digute, berekin ligatu
nahiko ote duen. 

Azkenerako egia da orekatu
zutela kontua. Baina aurreko ho-
riek guztiak esan egin zituzten
igandean. 2013an. Espainia alde-
ko telebista publikoan —La2, Do-

cumentos TV,  Dos padres, dos
madres—. AEBak, Frantzia, Es-
painia —tira, Valentzia— aldeko
hainbat gazteri buruzko doku-
mentala zen. Gauza komun bat
zuten: homosexualak dituztela
gurasoak. Eta ea egunerokoa zai-
la duten edo erraza bizitzea bizi-
tza normal bat. Azken mezua la-
saigarria izan zen, halere: datu
pila existitzen omen da munduan
demostratzeko bikote homose-
xualak heterosexualak bezain
orekatuak —edo orekagabeak,
esango nuke nik— direla baiezta-
tzeko.

Egia da, halaber, saioan zioten

bezala, polemika etikoa eta lega-
la planteatzen duela gaiak he-
rrialde askotan. Baina ez, nik da-
kidala, Espainia aldean. Zertara
dator, beraz, dokumental horren
gisakoak orain hor ematea? Ez
bada berriz polemikari atea ireki
nahi izatea? Pixkanaka, telebista
publikoko bigarren katean, do-
kumental marjinal batekin. Eta
ia jarraian irakurri dugu berria:
«Senargabeek eta lesbianek»
ezin izango omen dute laguntza
bidezko ugalketa egin osasun pu-
blikoan. Hara hor telebistaren
inozentzian sinesten duenaren-
tzat lehen erantzuna.
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F
inlandiako egunkaririk
zaharrenetakoa da Vasa-
bladet. 1856. urtean sortu
zuen Vaasa eskualde

inguruko Suediako komunitate-
ak, beren hizkuntza eta kultura
bultzatzeko xedez. Hufvudstads-
bladet egunkariaren atzetik,
gehien saltzen den suedierazko
berripapera da. 2004. urtetik,
asteko zazpi egunetan argitara-
tzen dute. Herrialde elebiduna da
Finlandia, eta herrialde osoan
hizkuntza ofiziala da suediera.
Egunkariak irakurtzeko ohitura
handia dute, gainera, eta, ondo-
rioz, suedieraz egiten duten heda-
bide asko daude. 300.000 lagunek
osatzen dute Suediako komunita-
tea, eta hamar egunkari dituzte
euren hizkuntzan. 

Ostrobothnia eskualdeko
berriak argitaratzen ditu Vasa-
bladet-ek, baina gehienbat Vaasa
hiri inguruko gertakarietan jar-
tzen du indarra. Finlandiako
mendebaldeko kostaldean dago
Ostrobothnia. «Hala ere, nazioar-
teko eta herrialdeko berriak ere
jorratzen ditugu», azaldu du
Bjorn Nyberg kazetako langile-
ak. Nybergek 11 urte daramatza

egunkarian, eta erredaktoreburu
gisa lan egiten du. 

Egunkariaren oraingo helburu
nagusiak kazetaritzarekin zeri-
kusi handiagoa dute, hizkuntza-
ren sutapenarekin baino. «Egun-
kariaren xedea suediar hiztunei
kazetaritza produktu on bat
eskaintzea da. Suediar kultura
eta hizkuntza sustatzea garran-
tzitsua da guretzat, baina beste
neurri batean».  

Eskualdeko suedierazko Yle
telebista katea da egunkariaren
lehiakiderik handiena. Halere,
eta Vaasa inguruan gehienek soi-
lik finlandieraz egiten duten
arren, eskualdeko egunkari guz-
tiak dituzte lehiakidetzat. 

20.000 harpidedun eta 60.000
irakurle dituzte. Haatik, prentsa
idatzizko hedabide gehienek
bezala,  krisiaren eragina sufri-
tzen ari dira. «Hiru kazetari kale-
ratu behar izan ditugu berriki.
Iaz, beste horrenbeste kaleratu
behar izan genituen». Ez dute
inongo diru laguntzarik jasotzen,
ez Finlandiako, ez  Suediako era-
kunde publikoetatik. 

Gastuak murrizten eta sarean
diru sarrera berriak bilatzen ari
dira. Egunkariaren tamaina
aldatzea da krisiari aurre egiteko

berrikuntza nagusietako bat.
Hurrengo urterako, broadsheet
edo euskarri handia izateari utzi-
ko dio, eta tabloide euskarria har-
tuko dute. «Jendeak tamaina
hori eskatzen du, modernoagoa
eta erabilerrazagoa delako». Fin-
landian joera hori nagusitzen ari
dela dio Nybergek. «Helsingin
Sanomat egunkariak, herrialde-
ko handienak, erabaki hori hartu
du. Iragarleek ere nahiago dute
euskarri hori». Tamaina aldake-
tak kazetaritza egiteko beste era
bat ekarriko duela uste du Nyber-
gek. «Albiste laburragoak eta
landuagoak egin beharko ditu-
gu». 

Harpidetza digitala
Maiatzean hedabideko webgunea
«guztiz» berritu zuten. «Geure bu-
rua etengabe berritzen saiatzen
gara». Atariko berrikuntza nagu-
sia telebista saioa da. Aste ba-
rruan, 18:00etatik aurrera, tele-
bista albistegia ematen dute web-

gunean. «Edozein unetan ikus de-
zakezu ondoren», azaldu du Ny-
bergek. 

Lehenengo astean 2.000 bisitari
inguru izan zituen saioak.
«Gehiago eduki zitzakeen, baina
harpidedunek bakarrik ikus de-
zakete». Webgunea berritu aurre-
tik edonor sar zitekeen Vasabla-
det-eko eduki digitaletara.
«Orain, soilik harpidetza bidez ja-
sotzen dira Interneteko edukiak».
Harpidetza digitalarekin bisitak
galdu dituztela aitortu du Nyber-
gek, baina harpidetzak lortzeko
modu egokia dela uste du. «Zaila
da esaten zein den bide egokiena.
Ikusiko dugu nola erantzuten
dion jendeak harpidetza digitala-
ri». 

Krisiak krisi, Finlandiako
egunkarien egoera beste herrial-
detakoena baino hobea dela dio
Nybergek. «Egunkariak irakur-
tzeko eta erosteko tradizio handia
dago». Horren erakusgarri da he-
rrialdean argitaratzen den egun-

kari mordoa. «Finlandian egun-
kariak harpidetza bidez hartzeko
ohitura dago. Hala ere, gazteek In-
terneten irakurtzeko joera dute».
Askok, gainera, egunkari bat bai-
no gehiago erosten dute. «Oso
ohikoa da Helsingin Sanomat eta
tokiko egunkari bat erostea». 

Suediaren menpe egon zen Fin-
landia 1809. urtera arte. Ondo-
rioz, suediera hitz egiten duten
300.000 biztanle inguruko komu-
nitatea bizi da herrialdean; fin-
landiarren %6 osatzen dute. Sue-
diera hizkuntza ofiziala da 
herrialde osoan, baina mendebal-
deko kostatik gertu bizi dira sue-
diar jatorriko herritar gehienak.
Nybergek dioenez, konstituzioak
gutxiengo komunitateari eskubi-
deak aitortzen dizkio. «Nolanahi
ere, politikari populistek ezbaian
jarri dituzte eskubideok azkenal-
dian».  

Midaseko egunkariak (II)q ’Vasabladet’
egunkaria suedieraz argitaratzen da Finlandian.
Harpidetza gehiago lortze aldera, eduki
digitalen truke dirua eskatzen hasi dira.

Berritu,
krisiari 
aurre egiteko  

Vasabladet egunkariaren Vaasa hiriko egoitza. Ostrobothnia eskualdean argitaratzen dute. JESSICA LINDGREN
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