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PNVko buruzagiak euskaraz ikasten
PNVk Alderdiaren barruan euskara indartzeko asmoa omen
du. Dagoeneko izendatua du batzorde bat lan hori gidatzeko.
Eta, publikoak ezagutu duen lehenengo urrats bezala, Alderdiko buruzagi eta kargudunetatik hasi da lanean, horiek euskalduntzeko plan bat eginez eta laguntzak eskainiz.
Herri hau, «euskara salbatu beharra dago, bai», eta gero ezer
egiten ez duen politiko, intelektual eta artistaz beterik dago.
PNVri berari behin baino gehiagotan salatu zaio projektu baten
eta politika deziditu baten falta, Alderdi barruan adina Jaurlaritzan.
Beraz, berri pozgarria izan dugula, ez dago esan beharrik,
batez ere bultzada berri baten hasiera bezala uler daitekeelakoan.
Euskaldun eta euskaraz iharduten lkusi nahi ditugu Euskal
Herriaren ordezkari ofizialak eta buruzagiak. Euskara gehixeago entzun nahi genuke Gasteizko Parlamentuan. Ametsetan,
Mario Fernandez derrota bat jasateko experientzia egiten ikusi
nahi genuke, bere arloaren defentsa, gaztelania bizkorrean egin
ordez euskara berri, motelean egiteagatik. Ez, ametsetan ere,
derrotak berak ezer positibotzat dauzkagulako, edo inori derrotarik opa diogulako: garaipenaren prezioa luzarora ezinbesteko
derrota batzu direla, fedea eta itxaropena daukagulako baizik.
Agian politikoak orduan konprenituko luke, horixe besterik
ez dela euskaltzalearen existentzia guztia herri honetan, pertsonal eta profesionalki. Eta, agian, posibilitate bat irekitzen ikusiko genuke, euskaltzaleak eta politikoak, sinesmen batean eta esperantza berean elkarturik, euskararen alde, ez hitz, baina lan
eta borroka egiten aritzeko.
Esperantzari, behintzat, eutsi nahi diogu. Lehen ere hartu
izan dira horrelako erabakiak beste zenbait Alderdi edo Alderdi-antzekotan. Ez dute ezertarako balio izan, euskararen beste
burla bat gehiago izateko ez bada. PNV ez dadila gera gesto testimonial hutsetan, opa diogu (geure buruari lehenengo): ez horretarako bakarrik, baina baita beste haiek behin-betiko lotsarazteko ere. • Joxe A. Otaegi

Komunikazioaren mundua pil-pil
Gerra asko dago munduan, eta inguruan. Ez da txikiena informazioa eskuratu nahitik sortzen dena. Informazioa duenak
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agintea du, ezaguna denez. Komunikabideak eskutan edukitzea,
nahitaezkoa da agintzeko, ideiak zabaltzeko. Teknologiaren aurrerakuntzak munduko komunikazio-sistema osoa aldatu egin
du goitik behera. Interes ideologikoak, ekonomikoak, politikoak, denek egiten dute elkarrekin topo hortxe. Begiak ireki eta
ingurura begiratzea aski dugu:
• Hor dabiltza europarrak eta amerikarrak Europako komunikazioaren merkatua nork irabaziko, nork kontrolatuko.
Sateliteen problema.
• Telebista pribatu eta publikoaren arteko borroka hasi
besterik ez da egin, bai Frantzian eta bai Espainian. Europako
nazio bakoitzak 30 telebista-kanale izango omen ditu 1990erako. Eta gu ETBrekin harro-harro!
• Irratiak ere hor dabiltza borroka bizian. Irrati lokalak
onartu zituztenetik 800dik gora sortu omen dira Frantzian. Piratak aparte, noski.
Dozenatik gora irrati itxi omen ditu Andaluzia Autonomoko aginteak, agertzen zen aurrekoan egunkarietan. Euskadin
bada sortuberririk: Euskadi Irratia eta makina bat pirata aparte,
Iparraldean ari dira beste zenbait lan eta lan. Baina zain gaude
oraindik hemen, ekaitzaren aurreko baretasunean. Laster dator
borroka, Eusko Jaurlaritza baimenak banatzen hasten denean.
• Egunkariak ere ez daude lasai. Le Monde bera krisian
omen dago. Gobernu Sozialistak, Estatu espainolean, Mugimenduaren prentsa dagoeneko osoki likidatu du. Eta gure
artean, hona La Gaceta del Norte-ren operazio berria. Gipuzkoara ere zabaltzekoa omen da. Eta ezin, bada, ahaztu hainbat
mahaingururen gai den euskal egunkariaren arazoa...* Joan Altzibar.

Nora doa PNV?
Informazio txiki bezain biolentzia handiarekin, egunetik
egunera EAJ/PNVren baitako katramila gero eta gehiago ari da
kaleratzen. Napar Buru Batzarraren zigorrarena izan da gogorrena. Gogorrena, boterean dagoen PNV batek ez dagoen beste
batekin zeukan problemari, zipli-zapla eman dion soluzio-moduagatik batez ere. Tikamika puntualak eta disziplina sakratuak
aparte, eskandaloa hor dago. Boterea bere legeak erakusten hasi
da.
Problema asko dator elkarrekin korapilatuta. Ez da arrazoi-

