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Komunikazioa D

Motz geratu naiz

Ekografiak
Aritz Galarraga

P

oztu nintzen Ines del Rio
kartzelatik ateratzen ikusi nuenean. Tira, Del Rio
beragatik ere bai, pentsatzen dut,
inori ez baitiot kartzelarik opa.
Are gutxiago —Espainiako— justiziaz zegokion baino denbora

gehiagoan. Baina poztu nintzen
batez ere injustua eta krudela
iruditzen zaidan neurri bat bertan behera geratu delako. Gauzak zer diren, PPko Alfonso Alonsorentzat neurri hori bertan behera geratu izana da benetan
injustua eta krudela. Dena dela,
eta ikusita Estrasburgoren erabakiak ekarri duen telebista-zalaparta, ez dakit hainbeste poztu
beharko nintzatekeen. Eta ez
naiz ari zehatz Del Riok edota
beste hainbat euskal presok jasan behar izan duten tratuaz. Neronek esan gabe ere badakizue
zer esan duten, nola, zenbaterai-

no izerditzen duten mendekua.
Kontua da Del Rio aske geratzeak ekarri dituela bestelako albo
kalte batzuk.
Zeren ez dira aske geratuko
soilik «etarrak». Aske geratuko
da halaber GALeko preso bat,
kartzelan geratzen den azkena,
Ismael Miquel, errefuxiatu bat
zelakoan kalitu zuten Robert
Caplannen hilketagatik. Aske
geratuko dira halaber «Igogailuko bortxatzailea», «Jauntxo hiltzailea», «Ezkaratzeko bortxatzailea». Eta etakideen kasuan
laidoa bada biktimekikoa, baina
terrorismoa berriz piztuko den

beldurrik ez badugu, beste preso
horiek askatuta arriskua da erreala. Eta erraldoia. Hala azaldu
ziguten, behintzat, El programa
de Ana Rosa-n. Espejo público-n,
bestela, «clarísimo riesgo de reincidencia», «altísimo riesgo de peligrosidad» eta ísimo gehiago erabili zituzten. Eta Alcasser kasuko
neska baten amarekin konexioa
egin zuten zuzenean, esateko
aske geratuko omen den hiltzaile-bortxatzaileak eskubidea daukala egoteko bere bizitza guztia
kartzelan. 2011tik beharko luke
libre, Parot doktrinarik gabe.
Korri, sar gaitezen geure etxee-

‘Ekogune’saioaren hirugarren denboraldia martxan da dagoeneko. Aurrekoetan bezala, natura eta
ingurumena zaintzeko ekintza eta aholku praktikoak proposatuko dizkiete ikus-entzuleei.

Iraunkortasuna ardatz
Ainhitze Ruiz

Ikus-entzuleak
ETB1eko
arratsaldeei
«erantzuten
hasi zaizkie»
ETBk eutsi egi die iazko
urtarriletik irail arteko
audientzia datuei, eta
‘Teleberri’da gehien
ikusitako albistegia

G

oiena telebistako Ekogune saioaren hirugarren denboraldia martxan da dagoeneko.
Julen Iriondok iraunkortasunari
eta ekologiari dagozkion gaiak
lantzen ditu asteazkenero,
21:20an. Duela urte eta erdi inguru sortu zuten saioa Goiena
Komunikazio Taldeak eta Kutxa
Ekoguneak, elkarlanean. Alde
batetik, Kutxa Ekoguneak interesa zeukan berak lantzen zituen
gaiak jendeari plazaratzeko. Bestetik, Goiena telebistak Ekogunearen mezua gizarteratzeko bitartekoak jarri zituen. Horrela sortu
zen bien arteko elkarlana. «Goiena telebistaren bitartez, euskarazko tokiko telebista guztietara
banatzen da gure saioa», azaldu
du Iriondok.
Saioaren helburua herritarrei
iraunkortasunarekin lotutako
gaiak azaltzea da, jendeak ingurumena gehiago errespetatzeko
ahalegina egin dezan. «Etorkizun
hobea izateko, jendeari gauzak
modu egokiago batean egiteko
proposamenak egitea da helburua, eta ez jendeari zer egin behar
duen esatea edo horren inguruko
ikasgairik ematea», azaldu du
saioko aurkezleak. «Betiere,
modu entretenigarri, erraz eta
arin batean».
Hirugarren denboraldian ere
orain arteko helburuei eutsiko
diete, hau da, eguneroko bizimoduan jasangarriagoak izateko
ekintza praktikoak proposatuko
dituzte: «Jendearengana iristen
ahalegintzen gara, eta eguneroko
ekintza txikiekin, guk ere lagun

tan, itxi dezagun giltzaz atea,
babes ditzagun geure zuloak oro.
Kasu, ez bainaiz banalizatzen ari
preso horiek kartzelara eraman
dituzten delituetako bakar bat
ere. Telebista saio batzuen alarmismoa agerian jarri nahian ari
naiz soilik. Zeren hartzen dute
Alcasser kasua atzera orain, esaten digute hiltzaile-bortxatzaileak kasua aska dezakeela definitiboki orain, jartzen dute haragi
ustel guztia mahai gainean
berriz orain, krimena gertatu eta
hogei urtera. Eta uste dut motz
geratu naizela albo kalte gisa
definitzean.

Erredakzioa

Ontziratu zaitez! kanpaianaren nondik norakoak azaldu ditu Ekogunea saioak. EKOGUNEA

dezakegula erakutsi nahi diegu»,
dio Iriondok.
Hainbat atal
Bigarren denboralditik aurrera,
Ekogune saioak lau atal ditu:
erreportajea, elkarrizketa, kale
inkestak eta plan baten proposamena.
Aurkezleak azaldu duenez,
laster baratze ekologikoei buruzko erreportaje bat egingo dute,
eta horri buruzko aholkuak
emango dituzte. Elkarrizketak
gai baten inguruan egiten dituzte. Kale inkesten kasuan, berriz,
jendearen jakin-mina pizten
duten gaiak lantzen dituzte.
«Esaterako, pixoihal berrerabilgarriarena». Plan berrien artean,
interpretazio zentro batera
edo ingurune natural batera

txangoa egiteko proposamenak
egingo dituzte. Saioa amaitzeko,
aholkuren bat ematen dute beti,
«pantailan idatzita». Bide horretatik, jendeak praktikan jartzeko
moduko proposamenak helarazten dituzte. Kalera irteten dira,
eta herritarren jokaera aztertu.
«Esaterako, Ataunen [Gipuzkoa]
auto elektrikoen egitasmo berezi
bat badago, bertara joaten gara
eta erabiltzaile batekin hitz egiten dugu. Bide batez, jendeari
erakusten diogu aukera hori hor
dagoela».
Naturarekin lotutako gaiak geroz eta pisu handiagoa hartzen
ari dira garaiotan, eta horrelako
gaiek ahalik eta hedapen handiagoa izatea garrantzitsua dela deritzo Iriondok. «Azken batean, badakigu gaur egungo ereduek

nora garamatzaten, eta horiek aldatzeko, zenbat eta gehiagorengana zabaldu mezua, orduan eta
hobeto».
Denboraldi berriko saio batean, Antonio Casado da Rocha
Euskal Herriko Unibertsitateko
(EHU) irakaslea elkarrizketatuko dute . Casadok etikaren ikuspegitik hondakinen kudeaketa
zuzenena zein litzatekeen aztertu
du. «Alde horretatik, berarekin
elkarrizketa bat egiteko asmoa
dugu».
Telebistaz gain, Internet ere
zabalkunderako erreminta
garrantzitsua da Ekogunerentzat. Ostegunero www.ekogunea.net webgunean jartzen dituzte ikusgai asteazkeneko saioak,
baita Twitter eta Facebook sare
sozialetan ere.

EITBk jakinarazi duenez, ikusentzuleak «pixkanaka» erantzuten ari zaizkio zuzendaritzak euskarazko katean eginiko apustuari. Aste barruko ETB1eko
programazioko indartu du denboraldi honetan zuzendaritzak,
eta ekoizpen propioko saioekin
bete dute arratsaldea. Ikusleen
interesa piztea lortu dute saio horiek. «Audientzia datuek erakusten dute euskal ikus-entzuleen
gustukoak direla», adierazi du
EITBk prentsa ohar baten bidez.
Euskaldunen artean harrera
onena izan duten saioak ondokoak dira: Airean , Gaur Egun, Kontrako eztarria eta Goenkale dira
euskaldunek gehien ikusten dituzten saioak.
Euskal Telebista osoko datuak
kontuan hartuz, iazko ikusle datuei eutsi diete. Urtarriletik irailera bitartean %13,2 ko audientzia lortu dute ETBko kateek. La
Sexta izan ezik, gainontzeko kate
generalista guztiek galdu dituzte
ikus-entzuleak Euskal Herrian.
Zuzendaritzak garrantzitsutzat
jo du ikus-entzule kopuruari eutsi
izana.
Teleberri-k audientziaren babesa jasotzen jarraitzen du, eta
berriz da albistegi ikusiena.
Bataz besteko %17,3ko ikusle
kuota du.

