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Hemeroteka: Txema
Auzmendiren hitzaldia
Durangon

Igorlea: BAIETZ Funda-
zioa

Estilo baten alde Elizare-
kin lotutako irratien etor-
kizunaz galderak eta pro-
posamenak egin ditu
Txema Auzmendik ’Eli-
za, euskara eta irratia’ hi-
tzaldian

BERRIA 2003.12.07

Elizarekin zerikusi zuze-
na eta euskararekin lotu-
ra duten Euskal Herriko
irratien inguruko hitzal-
dia eskaini zuen atzo Du-
rangon Txema Auzmen-
di (Ordizia, 1948) Donos-
tiako Herri Irratiko zuzen-
dariorde eta Euskaldu-
non Egunkaria-ko Admi-
nistrazio Kontseiluko
idazkari izandakoak; hai-
en egoeraren ikuspegi
orokorra eman, eta gaia-
ren inguruan dituen hain-
bat galdera eta kezka
plazaratu zituen.

50eko hamarkadan hasi
ziren sortzen Elizak ba-
bestutako elizak Euskal
Herrian. Segura Irratia
izan zen aitzinda-
ria,1956an. «Francoren
garaia zen, eta euskara-
ren presentziak, eta edo-
zein motatako kritikaren
agerpenak ere bai, ara-

zoak sortzen zizkieten
irrati guztiei». «Elizak
irratien bidez euskarari
eta euskaldunei eusten
asmatu zuen», Auzmen-
diren ustez, «garai harta-
ko mundu ikuskerarekin
bat eginez. Ez da ahaz-
tu behar Vaticanoko II.
Kontzilioaren aurreko ga-
raia zela».Otoitzaldiak,
eukaristiak, errosarioak,
mezak, bederatziurrenak
eta gisakoak oso garran-
tzitsuak ziren euskara
bultzatu nahi zuten irrati-
en eskaintzetan. «Baina
beste era bateko zerbi-
tzu batzuk eskaintzen
ere saiatu ziren: bertso
mundua hurbildu zioten
entzule askori, baita kan-
tu asko ere. Poliki-poliki
irabazten joan zen borro-
ka bat izan zen: irrati bat
ixten zuten, herriaren la-
guntzarekin berriro ire-
ki... Segura, Arrate, He-
rri Irratia, Bizkaia Irratia
eta beste, oso finak izan
dira guztiak alde horreta-
tik».«Elizak euskarari
eman dion garrantzia al-
datzen joan da», Azu-
mendiren ustez, "eta zer-
bitzu erlijiosoetatik apar-
teko bestelako zerbitzu-
ek gero eta garrantzi
handiagoa hartu dute".
Auzmendiri batek baino
gehiagok kontatu dio,
esaterako, pilota partida
baten irrati bidezko eus-
karazko kontaketa etxe-
an entzuteak sekulako zi-

rrara eragin ziola, hain
zen orduan kontu berri
eta ezohikoa gaur egun
guztiz arrunt jotzen dugu-
na.«Urrats garrantzitsu-
ak egin ziren», esan zu-
en Auzmendik, «eta Eli-
zaren babesa laguntza
handia izan zen frankis-
moaren erasoak horren
gogorrak izan ez zite-
zen, nahiz eta hala ere
frankismoak ez zion irra-
tien aurka jotzeari uko
egiten».

Eliz irratien sarerik ezaz

«Euskal Herriko Eliza ka-
tolikoak ez dauka irrati
sare bat Hego Euskal
Herrian», esan zuen Auz-
mendik, orainari eta ge-
roari buruzko kezkak eta
galderak planteatzeko te-
norea heldu zenean, «e-
ta are gutxiago Euskal
Herri osoa hartuko due-
nik».

Elizak gero eta indar gu-
txiago izatearen ondorio
izan liteke, Auzmendiren
ustez, sare hori sortzeko
ezintasunaren iturburua.
«Nire ikuspuntutik, ona
da boterea galtzea eta
makalagoak izatea. Ho-
rregatik, sarea ez osatze-
aren arrazoia hori bada,
ez dut horregatik nega-
rrik egingo». Zerbitzu erli-
jiosoen eskaintzaren in-
guruan dituen kezkak
agertu zituen ondoren

1



Basque hyphenation *TALO��–’s Language Technology

hizlariak. «Badirudi hori-
ek markatzen dutela Eli-
zaren irratia dena, edo
izan nahi lukeena. Baina
eukaristia ez da, nire us-
tez, irratiz entzutekoa, bi-
zi izatekoa baizik, kris-
tau elkartearekin parte
hartzekoa... Eskaini den,
eskaintzen den eta be-
harbada eskaini behar
den zerbitzua da. Baina
ebanjelioak dituen balio-
ak zuzentasuna, bakea,
egia, maitasuna, erru-
kia... dira batez ere gure
irratietan azaldu behar
dutenak». «Saio guztie-
tan hori eman behar ge-
nuke guk», jarraitu zuen
Auzmendik. «Kontua ez
da Eliza eta bere balioak
aipatzea saio bakoitze-
an, estilo bat izatea bai-
zik, balio horiekin lotuta-
ko egiteko modu bat».
Horretarako dauden zail-
tasunak agerian geratu
ziren entzuleen ohar eta
galderen tartean, baina
xede gisa planteatutako-
ak entzuleen adostasu-
na izan zuen.

Hemeroteka: Iñaki Uria
askatzeko eskatu du
berriro ere MIDASeko
zuzendaritzak

Igorlea: BAIETZ Funda-
zioa

Europako hizkuntza mi-
norizatuetan argitara-
tzen diren egunkarietako

elkarteak bilera egin du
asteburu honetan Vie-
nan.

BERRIA 2003.12.02

Otsailean Euskaldunon
Egunkaria itxi eta gero,
eta martxoan eta maia-
tzean izaniko batzar na-
gusian egin zuen aldarri-
kapen bera egin du aste-
buru honetan MIDASek:
Inaki Uria Egunkaria-ko
kontseilari ordezkaria le-
henbailehen aske uzte-
ko eskatzea.

Europako hizkuntza mi-
norizatuetan argitara-
tzen diren egunkarietako
elkarteko zuzendaritzak
gogor kritikatu du, berri-
ro ere, Egunkaria-ren
kontra duela ia hamar hi-
labete hartutako eraba-
kia eta Inaki Uriak espe-
txean segitzea. Egunka-
ria MIDASeko zuzendari-
tzako kidea zen, eta Uria
hedabidearen ordezka-
ria bertan. MIDASek Eu-
ropako 28 egunkari elkar-
tzen ditu. Vienako bilera-
ra Martxelo Otamendi be-
rriako zuzendaria joate-
koa zen, han euskaraz-
ko egunkari bakarra or-
dezkatzeko, baina epaile-
ak ez dio joateko baime-
nik eman. Haren ordez,
Jose Mari Pastor izan da
Austriako hiriburuan.

Egunkaria- rekiko eta Uri-

arenganako elkartasu-
naz gain, euskal kazetari-
tzari dagozkion beste
erabaki batzuk hartu ditu
MIDASek. 2004ko otsai-
lerako MIDASek mintegi
bat antolatu du Euskal
Herrian. Jardunaldi horie-
tan elkarteko kideak di-
ren egunkarietako bost
kazetarik parte hartuko
dute. Mintegia otsailaren
16a eta 21a bitartean
egingo da berriaren egoi-
tza nagusian, Andoai-
nen, Martin Ugalde Kul-
tur Parkean.Bost egun
horietan atzerriko kazeta-
riek berriako langileekin
batera eguneroko agen-
da informatiboa landuko
dute, eta Euskal Herriko
egoera politiko, sozial
eta kulturala ezagutzeko
aukera izango dute. Ho-
rretarako kultura, gizarte
eta politika arloko ordez-
kariekin mintzatuko dira.

Batzar nagusia Euskal
Herrian

MIDASek, bestalde, Eus-
kal Herrian egingo du
2004. urteko batzar na-
gusia. Bilera hori maia-
tzean izango da. Hori
egiteko erabakia aurten-
go udaberrian egin zen
batzar nagusian hartu zu-
ten MIDASeko kideek,
Euskaldunon Egunkaria-
rekiko elkartasunez.

Halaber, Vienako bileran
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bi kazetaritza sariren be-
rri ere eman dute: MI-
DAS kazetaritza saria
eta Otto von Habsburg
kazetaritza saria, biak
Europako kultur aniztasu-
na eta gutxiengoen esku-
bideak hedatu eta babes-
teko xedez egindako la-
nak nabarmentzeko.MI-
DAS kazetaritza sarian
elkarteko kideak diren
egunkarietako kazetari-
ek har dezakete parte.
Europako batasun proze-
suan estatuen babesik
gabe dauden herri eta
gutxiengoen ezaugarri
eta berezitasunei buruz
2003. urtean idatzitako
lana sarituko da. Irabaz-
leak 1.000 euro berega-
natuko ditu.Otto von
Habsburg kazetaritza sa-
ria, bestalde, Europako
egunkari guztietako ka-
zetariei irekita dago. Sari
horren helburua betiere
diferentzia kulturalak eta
etnikoak hobeto ulertze-
ko argitaratu diren artiku-
luak nabarmentzea da.
Saria 2.000 eurokoa
izango da. Bi sariak MI-
DASek maiatzean Eus-
kal Herrian egingo duen
batzar nagusian banatu-
ko dira.

"Gora Euskal Herria"
izeneko manifestaldia-
ren bideoak.

Euskal Herria Indymedi-
an eskuragarri dituzue.

avi formatoan daude eta
bakoitza 5’5 Mb dira.

Bestetik Gara.net-en ma-
nifestazioaren argazki
sorta prestatu dute he-
men

Jeisteko bisitatu datozen
URLak hemen eta he-
men sakatzen.

Hemeroteka: Txema
Auzmendiren hitzaldia
Durangon

Igorlea: BAIETZ Funda-
zioa

Estilo baten alde Elizare-
kin lotutako irratien etor-
kizunaz galderak eta pro-
posamenak egin ditu
Txema Auzmendik ’Eli-
za, euskara eta irratia’ hi-
tzaldian

BERRIA 2003.12.07

Elizarekin zerikusi zuze-
na eta euskararekin lotu-
ra duten Euskal Herriko
irratien inguruko hitzal-
dia eskaini zuen atzo Du-
rangon Txema Auzmen-
di (Ordizia, 1948) Donos-
tiako Herri Irratiko zuzen-
dariorde eta Euskaldu-
non Egunkaria-ko Admi-
nistrazio Kontseiluko
idazkari izandakoak; hai-
en egoeraren ikuspegi
orokorra eman, eta gaia-
ren inguruan dituen hain-
bat galdera eta kezka

plazaratu zituen.

50eko hamarkadan hasi
ziren sortzen Elizak ba-
bestutako elizak Euskal
Herrian. Segura Irratia
izan zen aitzinda-
ria,1956an. «Francoren
garaia zen, eta euskara-
ren presentziak, eta edo-
zein motatako kritikaren
agerpenak ere bai, ara-
zoak sortzen zizkieten
irrati guztiei».«Elizak irra-
tien bidez euskarari eta
euskaldunei eusten as-
matu zuen», Auzmendi-
ren ustez, «garai harta-
ko mundu ikuskerarekin
bat eginez. Ez da ahaz-
tu behar Vaticanoko II.
Kontzilioaren aurreko ga-
raia zela».Otoitzaldiak,
eukaristiak, errosarioak,
mezak, bederatziurrenak
eta gisakoak oso garran-
tzitsuak ziren euskara
bultzatu nahi zuten irrati-
en eskaintzetan. «Baina
beste era bateko zerbi-
tzu batzuk eskaintzen
ere saiatu ziren: bertso
mundua hurbildu zioten
entzule askori, baita kan-
tu asko ere. Poliki-poliki
irabazten joan zen borro-
ka bat izan zen: irrati bat
ixten zuten, herriaren la-
guntzarekin berriro ire-
ki... Segura, Arrate, He-
rri Irratia, Bizkaia Irratia
eta beste, oso finak izan
dira guztiak alde horreta-
tik».«Elizak euskarari
eman dion garrantzia al-
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datzen joan da», Azu-
mendiren ustez, Òeta
zerbitzu erlijiosoetatik
aparteko bestelako zerbi-
tzuek gero eta garrantzi
handiagoa hartu duteÓ.
Auzmendiri batek baino
gehiagok kontatu dio,
esaterako, pilota partida
baten irrati bidezko eus-
karazko kontaketa etxe-
an entzuteak sekulako zi-
rrara eragin ziola, hain
zen orduan kontu berri
eta ezohikoa gaur egun
guztiz arrunt jotzen dugu-
na.«Urrats garrantzitsu-
ak egin ziren», esan zu-
en Auzmendik, «eta Eli-
zaren babesa laguntza
handia izan zen frankis-
moaren erasoak horren
gogorrak izan ez zite-
zen, nahiz eta hala ere
frankismoak ez zion irra-
tien aurka jotzeari uko
egiten».

Eliz irratien sarerik ezaz

«Euskal Herriko Eliza ka-
tolikoak ez dauka irrati
sare bat Hego Euskal
Herrian», esan zuen Auz-
mendik, orainari eta ge-
roari buruzko kezkak eta
galderak planteatzeko te-
norea heldu zenean, «e-
ta are gutxiago Euskal
Herri osoa hartuko due-
nik».

Elizak gero eta indar gu-
txiago izatearen ondorio
izan liteke, Auzmendiren

ustez, sare hori sortzeko
ezintasunaren iturburua.
«Nire ikuspuntutik, ona
da boterea galtzea eta
makalagoak izatea. Ho-
rregatik, sarea ez osatze-
aren arrazoia hori bada,
ez dut horregatik nega-
rrik egingo». Zerbitzu erli-
jiosoen eskaintzaren in-
guruan dituen kezkak
agertu zituen ondoren
hizlariak. «Badirudi hori-
ek markatzen dutela Eli-
zaren irratia dena, edo
izan nahi lukeena. Baina
eukaristia ez da, nire us-
tez, irratiz entzutekoa, bi-
zi izatekoa baizik, kris-
tau elkartearekin parte
hartzekoa... Eskaini den,
eskaintzen den eta be-
harbada eskaini behar
den zerbitzua da. Baina
ebanjelioak dituen balio-
ak zuzentasuna, bakea,
egia, maitasuna, erru-
kia... dira batez ere gure
irratietan azaldu behar
dutenak».«Saio guztie-
tan hori eman behar ge-
nuke guk», jarraitu zuen
Auzmendik. «Kontua ez
da Eliza eta bere balioak
aipatzea saio bakoitze-
an, estilo bat izatea bai-
zik, balio horiekin lotuta-
ko egiteko modu
bat».Horretarako dau-
den zailtasunak agerian
geratu ziren entzuleen
ohar eta galderen tarte-
an, baina xede gisa plan-
teatutakoak entzuleen
adostasuna izan zuen.

Hemeroteka: Etxebe-
rria abokatua atxilotu
eta inkomunikatu du
Del Olmok

Igorlea: BAIETZ Funda-
zioa

Inkomunikatuta deklara-
tu zuten bese zortziek
epailearen aurrean,
13:30ean hasi eta goizal-
dera arte

Atzo iluntzeko 21:45etan
Enekoitz Etxeberria
Egunkaria S.A.ko lege
ordezkaria eta Amando
Hernandez atxilotuaren
abokatua atxilotuta eta
inkomunikatuta zegoela
jakinarazi zion eta Auzi-
tegi Nazionaleko ziege-
tan sartu zuen Juan Del
Olmo epaileak. Etxeberri-
arekin batera Auzitegi
Nazionalaren sarreran
zegoen Jose Mari Elo-
sua abokatua. Honek iku-
si zuen nola epailea be-
re bulegotik jaitsi eta
Etxeberriarengana hurbil-
du zen zerbait esatera.
Gero, epaileak Egunka-
ria S.A.ko abokatua be-
rarekin eramaten zuela
ikusi zuen. Handik den-
bora batera, idazkari judi-
zialak esan zion Elosuari
Etxeberria atxiloturik eta
inkomunikaturik zegoela.

BERRIA 2003.10.21 - e.
goenaga / I. Murua uria -
MADRIL
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Elosuaren iritziz, norma-
lena, Etxeberriak gaine-
rako atxilotuekin batera
deklaratzea da. Hala
ere, legez, bost egun
egon daiteke egoera ho-
rretan. Idazkari judizia-
lak atzo jakinarazi zue-
nez, ordea, gaur deklara-
tu du, gainerakoen ondo-
tik. Bestalde, azken atxi-
loketa honek polizia ope-
razioak zabalik jarraitzen
duela esan nahi du Elo-
suaren irudiko.

«Neurrigabekeria»

Jose Mari Elosuaren iri-
tziz, atxiloketa «neurriga-
bekeria, desproportzio
ikaragarria» da. «Zortzi
hilabetez bera [Etxeberri-
a] aritu da etengabe Au-
zitegi Nazionalaren eska-
era guztiei bide ematen.
Zortzi hilabete horietan
bezala, gaur [atzo] he-
men, Madrilen, zegoen,
epailearen eskura. Eta
bihar [gaur] ere hemen
egoteko zen». Ondorioz,
haren kontrako dilijentzi-
aren bat egonez gero,
normalena haren kontra-
ko ekinbideak gaurko uz-
tea litzatekeela gainera-
tu zuen Elosuak.

Berria-ko zuzendari Mar-
txelo Otamendik ondo-
koa azpimarratu zuen:
«Bapatean, Egunkaria le-
ge ordezkaririk gabe gel-
ditu da. Eskandaluaren

gainean beste eskanda-
lu bat da hau. Atxilotuen
inkomunikazio egoerare-
kin batera, indefentsio
egoera areagotzen du
abokatuaren atxiloke-
tak».

Bestalde, Martin Ugalde
Kultur Parkearen aurka-
ko operazioan atxilotuta-
ko zortzi euskal herrita-
rren egoeraren berririk
gabe jarraitzen zuten hai-
en abokatuek eta senide-
ek bart gauean Madri-
len, guztiei deklarazioa
inkomunikazio egoeran
hartzea erabaki baitzuen
Juan del Olmo Espainia-
ko Auzitegi Nazionaleko
6. instrukzio epaileak.
Zortzi atxilotuak atzo
eguerditik aurrera Auzite-
gi Nazionalera eramaten
hasi ziren arte Guardia
Zibilaren esku egon zi-
ren ostegunetik, inkomu-
nikatuta.

Juan del Olmo epailea
13:30etatik aurrera hasi
zen atxilotuei deklara-
zioa hartzen. Aurrene-
koa, epaitegiko iturri ez
ofizialek adierazi zute-
nez, Amando Hernan-
dez tolosarra izan zen,
Tolosaldeko Komunikabi-
deak enpresako kide iza-
teagatik atxilotua. Baz-
kaltzeko etenaldia egin
ondoren, 16:30etatik au-
rrera MikelAzkune azpei-
tiarra pasa zen epailea-

ren aurretik, Ardatz publi-
zitate enpresan langilea.
Haren ondotik Mikel Arri-
zabalaga Buruntzapeko
kudeatzaileari hartu zion
deklarazioa epaileak,
eta 20:00ak jota bukatu
zuen.

20:30etan berririk ez ze-
goen gainerako atxilotu-
ei buruz. Izan ere, Angel
Diez, Joanmari Larrarte,
Xabier Legarra, Mikel So-
rozabal, Joxe Mari Sors
eta Mikel Sorozabal or-
durako Auzitegi Naziona-
lera ekarri zituztenik ere
ez zen jakina.

Auzitegi iturri batzuren
arabera, oso litekeena
zen otsaileko operazioa-
ren ondoren egin zuen
bezala, epaileak gauean
etenaldirik ez egitea, goi-
zaldean deklarazioak
hartzen jarraitzea eta
atxilotuei buruzko eraba-
kiak auto bakarrean
gaur goizean ematea.

Atxilotuen senide, lagun
eta lankideen artean be-
rrogeita hamar lagun in-
guru izan ziren atzo Ma-
drilen egun osoan. Zortzi
atxilotuen batere berririk
ez jasotzeaz gain, Espai-
niako Poliziak identifika-
tu zituen.
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This text has been copied from the "Euskal Herriaren Ataria" with the purpose
to demonstrate Basque hyphenation only. The text was processed using *TA-
LO’s formatter software.
6 January 2004
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