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ETBren

eredua

aztergai

• EITBren ereduari buruzko gogoeta albiste da egunotan, Kolore
ezberdinetako politiko eta kazetariak gai honen inguruan mintzatu

dira. Guk ETBren etorkizunaz kezkati ageri den Joan Mari Torrealdai
eta Joseba Alvarez ekarri ditugu hona.

Biharko ETB
MARTXOAREN

4an Zallo eta

biok EITBko Parlamentu-Kontrolerako Batzordearen Bilkuran izan ginen txosten bana irakurtzera deituak. Aurrean eta inguruan kolore guztietako politikoak.
Ramon Zallok han esandakoak interesgarriak ezeze nobedosoak gertatu zitzaizkien hango politikoei. Halaxe aitortu zuten
batzuk, gainera. Askok eta askok ez zuten
asmatu nondik heldu ere. Ur sakonegiak.
Sekulako errepasoa eman zien Zallok telebista-ereduaz, programazio-ereduaz, eta
informatibo-ereduaz. Biharko problemak
atzoko ideia eta antolamenduz ezin direla
konpondu adierazi zien lagunak.
Gertakari honekin pare bat gauza azpimarratzea gustatuko litzaidake: bat, EITBri buruzko gogoeta-forumen eskasia, hutsunea, egungo eredua ondo aztertuz etorkizunekoa bideratzeko. Eta bi: EITBri buruzko eztabaidetan zein proposamenetan
—eta zertan esanik ez, agintean— instantzia politikoen ia monopolioa.

ZALLOREN

aurretik mintzatu nintzen ni
ere areto berean. Hizkuntz normalizazioaren ikuspegitik mintzatu nintzen. 10 urteren bueltan non geunden azaldu nahi izan
nuen nik. 10 urte eta gero hau? Ba bai.
Baina aurrera-orduko esan behar dut euskal telebista. ETBi, ez dela ahuntzaren
gauerdiko eztula. Sekulako urratsa izan
dela euskalgintzan, jauzi kualitatiboa,
agian orain arteko handiena lortu dela horrekin. Jaso egin du euskara eta euskal hiztuna. Euskal telebistarik gabeko Euskal
Herria imaginatzea ere kosta egingo litzaiguke orain.
Eta halare, ez da dena urre gorria ETBn,
hamar urte pasata gero. Horregatixe hain
zuzen kezkatzen naute horren biziki hurrengo 10 urteek. Zergatik?:

—10 urte pasa ondoren ere, eta nahiz
ahoz esan ETB1 onartzen dela, euskarazko
telebista mugatu eta baldintzatzen saiatzen
dira talde politiko batzuk.
—10 urte pasa eta gero, telebista-kudeatzaileek ETB1 telebista osoaren eredua aitortuz segitzen dute baina ez diote ematen
lehentasunik.
— 10 urte pasa eta gero, hasieran baino
areago, klabe politikoan planteatzen da
telebista, klabe kulturalaren kaltetan.
— 10 urte pasa eta gero, arduradun politikoen aldetik ETB1i buruzko legitimazio-indefinizioa somatzen dut: hizkuntz
normalizaziotik audientziarainako bide
luzean, hor nonbait kokatzen dira justifi-

kazio-argumentuak, komenentzien arabera baina audientziatik hurbilago gehienetan.
Guzti honekin esan nahi baitut ez dudala
oso garbi ikusten etorkizunerako oinarri
sendorik, eta euskal telebista arazo serioegia dela politikoen eskuetan uzteko. Datozen 10 urteei begira, nahi dugun telebista
horretaz gogoeta sakona forum desberdinetan interesgarri ezezik beharrezko ikusten dudala.

EGUN

indarrean egon dagoen telebista
ereduari joerazko arrisku kezkagarririk
ikusten diot, eta neure buruan galdetzen
diot, kezkati, ea telebista honek iraungo
duen, ea telebista honek zer eskainirik

izango duen, ea telebista honek hizkuntz
normalizazioaren funtzioa beteko duen,
etc.
Kontu handia izan beharko da prentsa
elebidunaren porrota ebitatzeko, enpresa
beraren bi adar izanik euskarazko eta erdarazko ETBak. Sinergia
aipatu bai, baina diglosia gertatu egin daiteke honelakoetan, bi
hizkuntzen nahasketa
dela tarteko. Telebista
diglosiko batek luzaPROGRAMAZIO
zora ez luke zentzu
gehiegirik hiztun ko- EGOKITU, BEREZI
munitatearentzat. Programazioan eta presu- PROPIO ETA DIFEpostutan ETB1i lehentasuna ematen ez baRENTZIATUA ESzaio bigarrena lehenari
erraz nagusituko zaio.
KAINIZ BAKARRIK
Labur-beharrez,
puntu bat gehiago aiZIURTA DEZAKE
patuko dut soilki: eskaintzan frogatu behar
BERE ETORKIZUdu bere burua euskal
telebistak, ez audienNA ETBk.
tzian. Ezin du TVEren
eta pribatuen arma berdinez jokatu. Zerbitzu
publiko gisa mantenduz, programazio egokitu, berezi, propio eta
diferentziatua eskainiz bakarrik ziurta dezake bere etorkizuna, nere ustetan. Jokabide honek ez du ostrukarenarekin zerikusirik. Konpetitibitatea bere tamainan ulertzea da zioa, ez besterik.
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