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1. SARRERA

Ahozko komunikazinoa eta komunikabideak edo h e d a b i d e a k.
Burura jatorkun lehenengo itauna, bietatik zein erabiliko dogu?
Emoten dau azkenaldian bigarrena, hedabideak terminoa, zabalago
dabilela. Dana dala, azterketa honetan bata zein bestea azalduko dira.
Hain esparru zabala mugatzea eta zehaztea komeniko litzateke ur
sakonagoetan sartu orduko. Hedabide guztiak barik, batzuk baino ez
ditugu ikutuko. Irratia izango da, jakina, gure jomuga nagusia baina
honen jiran dabilzan beste komunikazino tresna batzuk be azalduko
dira. Hizkuntzeari jagokonez, euskerazkoak izango dira aztergai.
Euskal komunikabideak, gazteleraz egiten dabenakaz alderatuz, gi-
txiago dira, baina bakotxak bere ezaugarriak eta konplexutasunak
agertzen ditu.

Euskadiko Autonomia Erkidegoa osorik hartzen daben irrati eus-
kaldun bakarrak Euskadi Irratia (programazino konbentzionala) eta
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Euskadi Gaztea (musikala) ditugu. Lurralde mailakoak, hau da,
eskualdea edo eremu zabalagoa hartzen daben irrati euskaldunak
zazpi dira gaur egun: Arrate Irratia (Gipuzkoan), Bizkaia Irratia
(Bizkaian), Xorroxin eta Euskal Herria Irratiak (Nafarroan), eta Gure
Irratia, Irulegi Irratia eta Xiburuko Boza (Iparraldean).

Bizkaia Irratiak Bizkaiko lurralde osorako bizkaieraz emititzen
dauan irrati bakarra da. Eguneko hogetalau orduak euskera hutsez
emititzen ditu. Bakarra lurralde osoa kontuan hartzen badogu baina
eremu txikagoetan, tokian tokiko irrati batzuk be egiten dabe biz-
kaieraz: irrati lokaletan, komertzialetan zein libreetan. Gehientsuene-
tan, gaztelerak hartzen dau nagusigoa edota tokian tokiko berbakerea
darabile esatariek. Irratia egiteko modu hau, jakina, ez da beste ba-
tzuk baino hobea zein txarragoa. Azken baten, estrategia edota balia-
bide arrazoiak egon daitekez holako ebatzi baten atzetik, baina eus-
kerearen erabilerea sustatu eta normalitzatzeko helburua ez da euren
lehentasunen artean sartzen.

Bizkaia Irratiaren erabagia euskerearen eta euskalkiaren aldeko
apostu garbia egitea izan da, beti be, balore kristauak aintzakotzat
hartuta eta bultzatzeko helburuz. Oinarrizko ezaugarri honeek lehen-
tasuna euki dabe  bai  Bizkaia Irratian  (1990) zein Herri Irratian be
(1973-1990). Erabagi honek, badakarz bere onurak eta gabeziak  eta
horreek aztertzen saiatuko naz ondorengo gogoeta honetan, gainon-
tzeko hedabideek eta orokorrean gure gizarteak euki daben bilakaerea
ahaztu barik.

2. AHOZKO KOMUNIKAZINOA

Gizarte “zibilizatuetan” idatzizkoak lekua iruntsi eutson aspaldi-
kotik etorren ahozko tradizinoari eta  apurka-apurka bigarren mailan
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itxi eban. Ahozko tradizinoa testubakoa zan hastapenetan, geroago
etorri zan idatzizkoaren agerpena eta, gizarte modernoan,  komuni-
katzeko tresna barriak azaldu dira: irratia, telefonoa, telebista, orde-
nadoreak.

Ahozko tradizinoaren oinarrian egozan poesiak, kantuak eta dan-
tzak bata- bestearekin komunikatzeko modu eraginkorrak ziran.
Uneak, urteko sasoiak, testuinguruak... aparteko garrantzia eukien
mezuak komunikatzeko orduan. Esatariek, eurak be jakitun izan
barik, ahozkotasunaren erretorikearen formalizazinoa gauzatu eben:
erritmoak, entonazinoak, isiluneak, soinuak... Gure arbasoak adituak
ziran aurrean eukien publikoa erakarteko tekniketan baina, jakina,
ezinbestekoa zan entzulea aurrez aurre eukitea. Baladak, koplak, atso-
titzak eta esaera zaharrak, bertsolariak, igarkizunak... danek behar
izan dabe publikoa hurrean eta honexek izan dira Euskal Herriko tra-
dizinoaren oinarri. Artazuriketan, goruetan zein sareak josi ahala,
berba jariorako eta kanturako baldintza egokiak topetan ziran. 

Denborak aurreratu ahala, ahoz aho zabaldutako mezuak inpri-
matzen hasi ziran. Beste urrats bat emon zan komunikabideak gizar-
tean sartueran. Hedabideei egokitu jake, besteak beste, bozero eta
kontakatilu lana egitea. Igorlea eta jasotzailea kilometro askotara
egon arren, ahotsezko mezua bialdu eta heldu daiteke. Komunika-
zino ona egon dadin, ezinbestekoa da tresna egokiak erabiltea, hiz-
kuntzea eta kulturea ulertzea eta zaratarik ez egotea. Esatari eta en-
tzulearen artean internet, telefono, posta edota fax bidezko komuni-
kazinoa egon daiteke baina komunikabideak tresna guztiez baliatu
dira funtzino sozial garrantzitsua beteteko.

Gizarte modernoan mintzoaren habia irratia da baina irudia agin-
tari bihurtu da, eta berbea sarri, bere lekua aurkitu ezinik dabilela
emoten dau. Baikorragoak diranentzat, ordea, berbearen mitoak
oraindino indartsu dirau. 
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Arturo Merayo Pérez Salamancako Informazino Zientzien Fakul-
tadeko irakasleak “Tecnología e información en la radio española de
fin de siglo” gogoetan zera dino, Europako hegoaldeko herrialde
gehientsuenetan irratiak sinesgarritasun eta irudi sozial estimatua
daukala. Hau arrazoitzeko hiru azalpen aurkitu ditu: alde batetik,
herritarrek modu arinean eta bitartekari bakoakaz parte hartu leikie-
la. Beste alde batetik, irratia arina, bat-batekoa eta gardena dala. Eta
hirugarrenez, alkarte edo talde kontzientzia zabaltzen dauala. 

Hiru arrazoibide honeei atxakiak jarri geinkioez ikuspegi kritikoz
aztertzen baditugu. Marshall MacLuhanentzat, askorentzat gizarte
modernoko teoriko soziokultural nagusienarentzat,  “medioa masajea
da” edota “hedabide baten edukina, edozein izanda be, beste hedabi-
de bat da”. Beraz, irratia ez da hain bitartekari garbi eta gardena.
Azkenean gatxa da zehaztea zein interes ekonomiko, sozial eta politi-
ko egon daiteken edozein mezuren atzetik. Irratietako informazino
iturriak hedabide inprimatuak, informazino agentziak, telebistak...
dira. Edozein informazino  lagun bi baino gehiagoren eskutik igaro-
ten da, beraz, gatxa baino gatxagoa da objetibotasunaren printzipio-
ari eustea. Dana dala, urteak aurrera egin ahala komunikabideek oro-
korrean eta irratiak berak be, jakin egin dabe teknologia eta garai
barrietara egokitzen. Hori bai, gehienetan interes ekonomiko-politi-
ko jakin batzuren menpe egon da eta egon dago oraindino be. 

Munduko edozein esatarik igorri leike mezua uhinetatik.  Ba i n a ,
komunikazino egokia egon dadin, hizkuntzea ez eze esatariaren kultu-
ra ez a g u t zea edo erre g i s t ro jakin batzuk menperatzea eta tarteko zara-
tarik ez egotea ezinbestekoak izango dira entzulearentzat. Ul e rt zen ez
dana, entzun entzungo da, baina aditzea beste urrats bat da.

Irratia telekomunikazinoen aurrekaria izan dogu. Batzuk hil-kan-
paia jo eutsoen telebistea agertu zanean baina irratia beti izan da ger-
taera historikoen berbalapikoa eta sarri, boterearen armarik egokiena.
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Irratiak bizirauten eta gizartearen preminei egokitzen jakin izan dau
eta entzulearen konplizidadea bilatu dau egoera historikoa era bate-
koa edo bestekoa izanda be.

Irratia gure zibilizazinoko ezinbesteko tresna bihurtu da, eguneko
minutu guztietan egon dago eta entzun  ez eze aipatu be egiten da.
<Gaur irratian entzun dot>, <irratian esan dabe> ... eta antzeko adie-
razbideak txitean-pitean darabilguz. Apokaliptikoek hilzorian egoala
esan euskuen eta inoz baino biziago dago. Bulegoan, dendan, soloan,
itsasoan, “on line” dago irratia. 

3. AHOZKO KOMUNIKABIDEAK ETA EUSKEREA

Sarreran aipatu danez, irratidifusinoaren eremu zabalari errepara-
tzen badeutsagu, euskerazkoen kopurua txikia da. Bizkaiko lurralde-
an emititzen daben irratiak berrogeta hamar inguru dira: libreak,
lokalak, lurralde eremukoak, komertzialak, autonomia erkidegoa edo
estaduaren esparru osoa hartzen dabenak zenbatuta. Batazbesteko
emisinoak kontuan hartuta, euskeraren erabilerea urria da. Ezin dogu
gaur egun portzentaia zehatzik emon bakotxaren ezaugarriak eta emi-
sino orduak aztertzear dagozalako oraindino. Baina diala mogitzea
nahikoa da frekuentzia modulatuan zein OM-n hizkuntza nagusia
gaztelerea dala jakiteko.

Legeari jagokonez, araututa dagoanaren arabera, irrati lokalen
kasuan, Euskal Herriko izaera kulturala eta linguistikoa zabaldu eta
babesteko baliagarri izatea eskatzen jake, baina lekuan lekuko ezau-
garriak eta berezitasunak babestu behar ditue. Hau da, beti agertu
beharko dabe zer edo ha euskeraz. Euskereak zein portzentaiatan
agertu behar dauan zehazteko, kontuan hartu beharko ditue Eustat
erakundeak urtero argitaratzen dauan Euskal Estatistika Urtekariaren
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azkenengo alean udalez udal jakineragiten diran datuak. Era horreta-
ra, euskerearen erabilerearen gitxieneko portzentajea hantxe azalduta-
ko euskaradun multzo guztien batuketearen arabererakoa izango da.
Gazteenei zuzendutako irratsaioetan, EUSTATen adin-talde horretan
azaltzen diran datuak be aintzakotzat hartu beharko dira (138/1994
Dekretua, martxoaren 22koa). Emisora pribatuei egiten jakezan eska-
kizunak ez dira hain zorrotzak hizkuntza kontuan: herriko balio kul-
turalak sustatzea eta hezkuntza eta irratsaio kulturalak zabaltzea hel-
buru nagusitzat daukien emisorek izango dabe lehentasuna eta batez
be, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bien erabilpen
orekatua egiten dabenek (24071986 Dekretua). 

Nafarroako Foru Erkidegoaren kasuan beste arau batzuk nagusi-
tzen dira, baina azken urteotan, euskerearen kontrako gurutzaldian,
agindu bitxiak kaleratu ditue. Adibide garbia izan da Euskal Herria
Irratiari egin deutsiena. Iruñerrirako euskeraz emititzen dauan irra-
tiari ez deutsie 2002an diru laguntzarik emon, Nafarroako gobernuak
neurrira prestatutako dekretuak ateak itxi deutsozalako.

Euskal Autonomia Erkidegoan geratuta, euskera hutsez emititzen
daben irrati emisorak bi dira (Euskadi Irratia eta Euskadi Gaztea),
lurralde mailan beste lau ( Bizkaia Irratia,  Arrate Irratia, Xorroxin
Irratia eta Euskal Herria irratia) eta iparraldeko eremua hartuz, hiru
(Gure Irratia, Irulegi Irratia eta Xiberuko Boza). Hegoaldeko sei irra-
ti emisorek orokorrean zerikusi eta ezaugarri amankomun gitxi dau-
kiez eta iparraldeko hirurek federazinoa osotu dabenetik, alkarren
arteko lan bateratua gauzatu dabe. 

Indarrak metatzeko asmoz, osotu barri da “Arrosa” proiektua be:
Euskal herriko zazpi probintzietako hemeretzi emisora batu eta pro-
duktu amankomunak igortzen hasi dira. Orainarte, “Herri Urrats”,
“Kilometroak” eta euskerea protagonistea daben beste ekintza kultu-
ral batzuetako emisino bateratuak egin ditue. Teknikoki zein koordi-
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nazino mailan, orraztu beharreko arazo batzuk azaldu diran arre n ,
lehenengo urratsak emoten hasi dira. Arro s a ren barruan irrati libre a k ,
k o m e rtzialak, eta lurralde eremukoak be badagoz.  2002ko abendua-
ren hamahiruan zabaldu zan modu ofizialean, Andoaingo Ma rt i n
Ugalde Kultur parkean Arrosa irrati Ekoizpen Ze n t roa. Or a i n g o z ,
informazinoa, ahots-korteak zein alkarrizketak alkart ru k a t zea da
asmoetariko bat. Bestalde, “A r ro s a k” aste egunetan ordu beteko irrati
emankizuna dauka (Os t a rteko balkoia) eta Internet bidez irratsaioen
parrila zabala egonkortu gura dau. Momentuz, euskal irratien art e k o
apostua da eta beharbada fruitu gehiago emoten hasiko da laster. Ho r i
bai, beti be, irrati guztien artean adostutako moduan,  informazinoa-
ren tratamenduan askatasuna, euskalkiekiko begirunea eta aniztasuna,
eta euskerazko irratigintzan, independentea izatea lort zen badau. Ha u
beteten bada, etorkizun hurrean, erre f e rente bihurtu daiteke. 

Bizkaia Irratiak hartu dau parte Arrosaren emisino amankomun
batzuetan (Kilometroak, Herri Urrats, Nafarroa Oinez...) eta 102.6
frekuentziatik  Bizkaiko beste emisora batzuetaraino zabaldu dira
irratsaioak. Oraingoz Bizkaia Irratiak ez dauka konpromiso formalik
Arrosan baina aurrerantzean be, ekitaldi puntual batzuetan, alkarren
arteko irratsaioak emititzea aurreikusten da.   

4. EUSKEREA = LAN TRESNA 

Irratian, jakina, lan-tresna nagusia berbea da. Sasoirik garratzene-
tan “hizkuntzearen militanteak” izan ziran zalantza barik gure hizke-
reari lekua egin eutsienak bai hedabideetan zein beste arlo batzuetan
be. 50eko hamarkadaren amaieran, Segura Irratia (1956), Herri
Irratia-Radio Popular de Pamplona (1959), Arrate Irratia Eibarren
(1959), Bilboko Herri Irratia (1959), Loiolako Herri Irratia (1961)
eta Donostiako Herri Irratia (1962) azaldu jakuzan. Guztiek be eli-
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zeagaz zerikusiren bat izan eben eta euskerazko irratsaioak emititzen
hasi ziran. Hastapenetan, tarte urriak emoten jakozan euskereari
baina, sikeran minutu batzuk iruntsi eutsozan gaztelerazko emisino-
ari. 1966 eta 1976 urteen artean, zentsura eta guzti, bizirauten jakin
eben euskerazko emisinoek eta 1976ko martiaren hogeta zazpian
Donostiako Herri Irratiak, Euskaltzaindiaren omenez,  hogeta lau
orduz emitidu eban euskera hutsez. Jose Ramón Beloki izan zan irra-
tsaioen koordinatzailea.

Bizkaia Ir r a t i a ren erroak Bilboko Herri Irratian dagoz.
El e i z b a r ru t i a ren babesean, euskal irratsaioen erabilera finkatu zan
Bilboko Herri Ir r a t i a ren F.M. katean. Hasiera hartakoak J.M.
Iraolagoitia, Adolfo Arejita, Jesus Eguzkitza, Jesus M. Et xez a r r r a g a ,
Pe d ro Mari Go i k o e t xea, Sabin Ba r ruetabeña etabar izan ziran. Gu z t i a k
be bizkai-euskera bizia erabilenak. Orduko haren oinordekoa da gaur
egungo Bizkaia Irratia be.  Orduan ezarritako moldeak jarraitzen dabe
baina mendebaldeko euskere a ren sistematizazinoa gauzatuz doan neu-
rrian,  urteotako ahozko esperientzia zuzena gehitu jake.

Hasieran eta gaur egun be, hurreko berbakerea, ezagutzen zana eta
batez be, esatariek errezago eta biziago erabilten ebena zan Herri
Irratirako egokitzen zana. Herriko hizkereari, esamoldeei eta esapide-
ei garrantzia eta merezitako balioa emon eutsien, eta esatariek, euske-
ra jantzia erabilen. Bien bitartean, “euskera ofizialak”, beste urrats
batzuk emon zituan.

1968an egin eban Euskaltzaindiak Euskera Batuaren oinarriak fin-
katzeko batzarra. Euskara Batua batez be idatzizko hedabideentzat
jaio zan baina irrati eta telebista ofizialek be bereganatu egin eben.

Euskal Irrati Telebistak, Euskal Herri osorako komunikabide
moduan sortu zanez, euskara batuaren aldeko apostu garbia egin
eban. Euskalkien presentzia ez zan hasiera batetik argitu ezta bizkaie-
reari emon beharreko tokia be. 
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Gaur egun irrati eta telebista ofizialetan egiten dan euskerea eta
1982an egiten zanaren artean alde nabarmena dago. Hizkuntza arti-
fizialago eta hurrunakoagoa egiten zan garbizaletasunaren izenean
baina apurka-apurka gero eta inportantzia gehiago emoten hasi jako
herriko hizkereari. Dana dala, urte luzez, bizkaiereak bigarren maila-
ko tratamendua euki dau gehien ikusten dan hedabidean. Baina eros-
taka ibilteak ez garoaz inora, eta azken urteotan emoten dau bizkaie-
radunok be ikasi dogula geurea hobeto saltzen eta estimatzen.
Bestalde, azkenengo urteotan, mendebaldeko euskereak agerpen
gehiago dauka bizitza publikoan be.

Hedabide inprimatuetan be birloraldia izan dau bizkaiereak eta
ezinbesteko garrantzia hartu dau Euskaldunon Egunkariaren Bizkaia
gehigarriak. Lehenago be Idatz &Mintz edota Zer aldizkarietan ager-
pena euki dau baina hainbateko tiradea daukan eguneroko batek
indarbarritu egin dau.

Bizkaia Irratia Labayru ikastegiagaz batera bidea eginez dabil hiz-
kuntza kontuan eta formalizazinorako ezinbesteko tresna bihurtu da
Bizkaiko Foru Aldundiaren aupadeari esker atara dan “Mendebal-
deko euskeraren jarraibide liburua”. Hastapeneko honek ikusi dau 2.
berargitalpena eta, honetan be,  Bizkaia Irratiak eta Labayru ikaste-
giak lankidetzan darraie.

4.1. Komunikazinoa, entretenimendua, informazinoa + bizkaierea
+ erlijinoa

Komunikazinoa, entretenimendua eta informazinoa dira hedabi-
de batek bilatzen dituan helburu nagusiak baina Bizkaia Irratiaren
kasuan, plusa gehitu behar jake. Euskeraz, bizkaieraz emititzen dau,
eta horrez ganera, Eleizbarrutiaren komunikabidea izaeran, irratsaio
erlijiosoak eskeintzen ditu. 
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Bizkaia Irratiaren helburuen artean honako honeek nabarmendu
daitekez:

• Bi z k a i e re a ren erabilera bertoko zein kanpoko informazinoa
emoteko

• Euskal kulturearen zabaltze eta sustatze lana
• Bertoko zein kanpoko kulturen barri emotea
• Diru irabazpen bako gizarte helburuak sustatzea

Bizkaia Irratiak Bizkaiko lurralderako emititzen dau 102.6 Fm-tik
baina Araban eta Gipuzkoan mendebaldeko euskerea egiten dan toki
batzuetaraino be heltzen da Bizkaia Irratiaren emisinoa (Aramaio,
Arrasate, Eibar). 

Euskal irratiak azaldu ziranean, euskaltzaleak entzule militante
bihurtu ziran. Euskeraz egitea  nahikoa zan, entzule potentzial batzuk
eukiteko. Egia da, gai batzuk, tratamendu berezia eukiela eta herritar
askorentzat hurrago geratzen zirana. Gaur egun, eskeintzea hain da
zabala ze, beste arrazoi batzuk dagozala emisora bat edo beste hauta-
tzerakoan. Kalidadea, informazinoa, entretenimendua... topau gura
ditu irratia pizten dauan entzuleak. Diala atzamar bategaz mogiduten
da, eta irrati espektroan, euskal irratiak gitxi dira.

Murritza da euskerazko emisinoa hautatzen daben entzuleen
kopurua, eta euskera batuan barik bizkaieraz entzutea erabagiten
dabenak gitxiago oraindino. Datuek argi erakusten dabe Euskadiko
Autonomia Erkidegoko hizkuntza egoerea. Eustatek 1996an eginda-
ko estadistikan aipatzen danez, Bizkaian lau biztanletik batek aitortu
eban euskerea ondo ulertzen eta berba egiten ebala (%23,7). Euskerea
zer edo zer jakin arren ulertzeko edota berba egiteko trabak daukie-
zela aitortzen dabenen ehunekoak bardintsuak dira hiru lurralde his-
torikoetan (%20 ingurukoak). Honeen arteko batzuk, euskeraz jakin
arren be, gaztelerazko hedabideak aukeratuko ditue. Beraz, kopurua
murriztuz doa. Batzuk ohituraz, fideltasunez edo hurragokoa egiten
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jakelako entzungo dabe euskerazko emisinoa, edo aukeran, batzuetan
euskeraz eta beste batzuetan gaztelerazkoa entzungo dabe, edo...

Irratia entzutea hain ekintza intimoa bihurtu danez gatxa da jaki-
tea entzuleak zergaitik hautatzen dauan emisora bat edo beste, edota
irratsaio hau edo bestea. Etxe berean ama irrati bat entzuten egon dai-
teke, semea “on line” emititzen dagoan beste bat, alabea kaskoak
jarrita hirugarren bat eta aita kotxean doala laugarren bat. Bizkaian
familia horretako zenbatek hautatuko dabe euskerazko emisora bat
edo irratsaio zehatzen bat? Estadistikek euren gabezia eta sinesgarri-
tasun txiki edo handian datu batzuk erakusten ditue. Euskal Herriko
Unibertsidadeak Bizkaia Irratiarentzat 2000. urtean egindako azke-
nengo inkestan  29.000 entzule eukazala ondorioztatu eban. CIESek
egiten dauan ikerketan, emaitza txikiagoak emoten ditu Bizkaia
Irratiak, entzule potentzial gehiago egon daiteken tokietan, hau da
herri txikietan barik handiagoetan egiten ditualako itaunketak. 

Euskal Herriko Unibertsidadeko Ikus-entzutezko komunikazino
eta publizidade saileko Pedro Barea irakaslearen zuzendaritzapean
“Hábitos de recepción de la Radio en el País Vasco. Con especial
atención a los caracteres del uso de la radio entre universitarios” dei-
tutako ikerketea egin eben 1995-1998 urteen artean. Azterketa
zehatz honetan, irrati entzuleen gaineko estadistiketaz esaten da,
jakin geinkela zenbat entzule daukazan irrati batek baina gatxagoa
dala jakitea zelan entzuten dan edo zergaitik entzuten dan emisora
bat edo beste. Ikerketa honetan azaltzen diran datu batzuk harrigarri
egin daitekez. Esate baterako, sinesgarritasun gehiago dauka gizonez-
ko esatari batek  emakume batek  baino. Emisora bat edo beste hau-
tatzerakoan, irratsaio zehatz baten bila doaz %49, aukeraketea emi-
soreagaitik egiten dabenak %12 dira, ohitureagaitik %11, eta euren
gustoko esataria topetera joten dabenak % 10. Alkarrizketaturik
gehientsuenentzat irratiak sortu leiken menpekotasuna ez da gauza
txarra. Telebisteak eskatzen dauan arretea txarra izan daitekela dinoe
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askok, baina irratia entzuten dan bitartean, beste ekintza batzuk egin
daitekezenez, ez da kaltegarritzat hartzen.

Unibertsidadean, 18 eta 23 urte bitarteko ikasleei egindako inkes-
tan euskal irratiak aukeratzearen arrazoien sailkapena zehazten da: 

1. Kalidadeagaitik (%21), “hobeak dira, dibertigarriagoak”
2. Hizkuntzea praktikatzeagaitik (%15)
3. Musikeagaitik (%13)
4. Euskalduntasunagaitik (%7,6)

Euskerazko emisorak ez entzuteko arrazoi nagusia,  “ez dodalako
ulertzen”. Euren burua euskalduntzat daukienak %32 dira, bizkaita-
rrak %29. Guztien arteko %17k entzuten ditue euskerazko emisorak.
Honeen arteko %7k sarri, eta %27k batzuetan bakarrik. Irratia eus-
kalduntzeko eskabideak egiten ditue unibertsidadeko ikasleek baina
gehien baloratzen diran esatariek gazteleraz egiten dabenak dira.  

Euskerea eta komunikabideak orokorrean aztertzen baditugu,
Euskal Herriko biztanleria osoa kontuan hartuta, gehien erakarten
dauen euskal komunikabidea ETB1da, eta halan da be, euskaldun-
goaren erdira be ez da heltzen, (1997an teleikusleen %7,5). Beraz,
elebitasuna aukera pertsonala danez eta euskal hiztunak edota entzu-
leak hizkuntza bi menperatzen dituanez, bere esku dago giltza. Berak
erabagi leike euskerazko zein gaztelerazko hedabidea aukeratuko
dauan.

Bizkaia Irratiari gagokiozalarik, beraz, argi dago euskeraz eta men-
debaldeko euskerea erabilten dauan irrati batek aurkitu leikezan tra-
bak ugari dirana. Hizkuntzearena handicapa izan daiteke eta baita,
egunero, “prime time” edo irratiarentzat urrezko orduak diranetan
(9:00-9:30) mezea eskeintzea be. Ordu batzuk irrati kontsumorako
aproposagoak dira beste batzuk baino eta goizeko lehenengo ordu
honeek beste batzuk baino entzule potentzial gehiago ditue.  Dana
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dala, beste prisma batetik begiratuta, gainontzeko irratiek eskeintzen
dabenari beste edukin bat gehitzen jakola be esan daiteke.

Jabier Elzok 1996an “Los valores en la comunidad Autónoma del
País  Vasco y Navarra. Su evolución en los años 1990-1995” ikerke-
tan ondorioztatzen dauanez, Hego Euskal Herriko biztanleentzat
familia eta lagunak dira, lanarekin batera, balore hierarkian tokirik
garrantzitsuena beteten dabenak. Aisialdia laugarren lekuan azaltzen
da eta bosgarrenean erlijinoa. Honexeri  erreparatuko deutsagu bada.

1995ean euren burua pertsona erlijiosotzat aurkezten ebenen
portzentaia %67koa zan. 45 urtetik gorakoen artean egozan bere
burua erlijiozaletzat eukenen ehunekorik handiena baina azpimarra-
garria da 45 urtetik beherakoen artean be gehiengoak bere burua erli-
jiozaletzat hartzen dauala. Dana dala, garrantzitsua da ikustea erliji-
noak eskatzen dituan praktikak zenbatek hartzen dituan aintzakotzat
eta zerenbesteko sinesgarritasuna emoten deutsien herritarrek eleiz-
instituzinoari. Eleizarekiko konfiantzari jagokonez, ikerketek erakus-
ten dabe euskaldunen %43k konfiantza asko edo nahiko dabela era-
kunde honengan (El zo, J. 1995). Eusko Jaurlaritzak 1998ko
So z i o m e t roan azaldutakoak be antzeko datuak erakusten ditu.
Euskaldunen gehiengoak uste dau Eleiza Katolikoak ez deutsiela eus-
kaldunen beharrizan espiritualei, moralei, familiarrei edota sozialei
erantzuten. Beraz, euskaldunen gehiengoak bere burua katoliko legez
azaldu arren, kritiko agertzen da erakundeak gizartean beteten dauan
paperarekin. 

Gaur egungo gizartean hedonismoak, kontsumismoak, indibi-
dualtasunak, itxura fisikoak, narzisismoak..., erlijinoak kritikatu
dituan azaleko gaiak dira nagusi. Erlijinoa ez dago krisian baina kato-
likotasunak zabaldutako baloreak bai, kontraesan honi erantzunak
topetea izango da XXI. mende honetako erronketariko bat. Eragile
guzti honeek kontuan hartuta, beraz, esan daiteke ospakizun liturgi-
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ko batzuk be euren garrantzia galduz doazela. Mezatara astean behin
joiazanak %26 ziran 1995ean (Elzo, J.) eta ia inoiz ez %34. 

Euskaldunen balore hierarkian politikak seigarren lekua hartzen
dau. Hortaz, nahiz eta hedabideetako albistegietan eta tertulietan
zein alkarrizketetan, gai politikoak garrantzia itzela euki orokorrean,
h e r r i t a r ren artean egindako inkestek erakusten dabenez, ez da
horrenbesterako. Konpromiso politikoa be makala da: euskal gazteen
%4,4 dago bakarrik alderdi, talde edo mugimendu politikoetan.

Beraz, globalizazinoak dakarren homogeneizazinoan apart e k o t a s u-
nak garrantzia hartu leikie eta besteek ez daukiena eskeintzea ez da tra-
ketsa, plusa baino. Bizkaia Irratiak, sortu zaneko erizpideei tinko eutsiz,
egoera barrietara egokitzen jakin izan dau, beti be, edozein hedabide-
ren euskarri nagusiak ahaztu barik (komunikatu, entretenidu, infor-
matu) baina gehigarria erantsiz (bizkaierea eta balore erlijiosoak). 

5. HIZKUNTZEAREN TRATAMENDUA BIZKAIA IRRATIAN

Bizkaia Irratian zein Herri Irratian be, hizkuntza kontuetan, Labayru
Ikastegiari eskutik helduta egin da bidea. <Dakigunetik ez dakigunera>
g o i b u rua aintzakotzat hartuz, herri-hizkeratik, euskera bizitik abiatuta,
e redu bateratuagoa, estandarragoa formalizatuz eta sendotuz joan da.
Lehenengo sasoietan bakotxaren lokalismoak eta hizkuntza ere d u a k
nagusi baziran be, bizkaiera idatziaren idaztarauakaz, joskera arloko ere-
duakaz zein deklinabidean be Labayru Ikastegiak jarritako oinarriakaz
esatarien arteko hizkuntza eredu bateratuak gailendu dira.

2001eko abenduan “Bizkai euskeraren jarraibide liburua” argita-
ratu orduko prozesuan hasieratik kolaboratzen egon da Bizkaia
Irratia. Mendebaldeko euskerea, bizkaierea,  geure eguneroko lanean
erabilten dogunon eskariari erantzun zuzena emotera etorri da libu-
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rua. Erizpide zehatzak, behin eta betiko formulazinoa behar eban biz-
kaiereak eta Labayru Ikastegiak, Bizkaiko Foru Aldundiaren bultza-
kadeagaz, ekarri dau itxaroten egon garean euskarria. Adolfo Arejitak,
bizkaierearen kontuan erreferentea danak, zera dino liburuaren sarre-
rakoan: “lan hau ez da hutsetik sortu: bizkai euskeraren inguruan
lehenagorik egin diran finkatze-ahaleginen jarraiko katebegia da, eta
hareekazko zordun...”. “Azken urteotan, bizkai euskerak eta euskal-
kiak oro har halako birloralditxoa ezagutu dabe. Eta luzaroan galara-
zota euki dituan esparru batzuetan be lekutxua egin jako...”. “Baina
azken urteotan, bizkai euskeragazko sentiberatasun barri baten ezau-
garriak loratu dira gure gizartean. Orain urte batzuk hasi zan
Mendebalde Elkartea sartalde edo mendebaldeko euskera honen
inguruko jardunaldiak atontzen...”. “Oraintsuago (2000) Euskaldu-
non Egunkaria Bizkaia gehigarria bizkai euskeraz idatzirik ateraten
hasi da.”

Euskaldunon Eg u n k a r i a ren web orrialdean Asier T x a k a rt e g i k
Bi z k a i e re a ren oinarrizko tresnak eskegi zituan Adolfo Are j i t a re n
k o h e re n t z i a ren ganeko berbak aintzakotzat hartuz. “Berbak berez hiz-
kuntza osokoak dira, edo hatakotzat hartuak izateko eskubidea dabe
i d a z l e a ren luman”.  Bi z k a i a gehigarrian hizkuntza kontuetan ard u r a d u-
na izan zana, Bizkaia Irratian dago beharrean gaur egun, eta bero n e n
a rdurapean dago “Bizkai euskeraren jarraibide liburu a re n” bigarren argi-
taraldirako zein urte barruan argitaratuko dan bigarren alerako irratiko
esatarien adibide zehatzak batzea eta Labayru Ik a s t e g i a ren esku jart e a .

5.1. Erregistro formalak

Intuizinoz zein zentzunak holan aginduta, irrati esatariak berez-
berez erregistro edo eredu nagusi bi erabili izan ditugu gure egiteko-
an urte luzez. Erregistro jagiagoa, hizkuntza arloan zainduagoa eta
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formalizatuagoa alkarrizketa jakin batzuk egiterakoan (kultura mun-
duko jentearekin, agintariekin, maisu-maistrekin, barriak emoterako-
an...). Berba egiten gabilkozanaren  hizkuntza ereduari gehiago
hurreratu gatxakoz alkarrizketen kasuetan eta albistegietako formato-
etan,  eredu estandarra erabili izan dogu. Zalantza bat baino gehiago
azaldu jaku eguneroko jardunean. Formalizatubako erizpideak erabil-
ten izan ditugu (orain hasi gara -ino edota -ea erabilten, adibidez).
“Bizkai euskeraren jarraibide liburuak” eredua markatu deusku eta
batzuetan aukera bi azaltzen diranetan (dauz/ ditu)  hautatu egin
behar izan dogu. Dikotomia egon daiteken kasuetan esatari bakotxa-
ren eskualdeko eredua nagusitzera joko da aurrera begira. Ereduak
sistematizatuz goaz apurka-apurka.

5.2. Erregistro arruntak

Kolokialak esango genduke (lehiaketetan, zorionagurretan, tertu-
lia informaletan...) era honetako tarteak dagozanean erlajatuago,
lasaiago jokatu geinke hizkuntzeagaz be. Ez da zertan hain enkortse-
taturik agertu behar eta orduan gehiago hurreratu geinkioz mezua
zuzenean jasoko dauanari be. Hizkuntzea landu ez dauan bati itaunak
eredu jasoan egiten badeutsaguz ulergarritasunak galduko dau. Behin
eta barriro galdetuko deusku, Zer? Eta era horretara beste entzuleen
arretea eta kasu batzuetan, pazientzia be, agortu egingo dogu.
Komunikazinoa modu ulergarrian gauzatu dadin, erregistro lokala-
goak erabiltea zilegi da eta askotan derrigorrezkoa be.

Dana dala, erregistroen eta formalizazinoaren gaineko eztabaidea
da une honetan irrati barruan dagoana be. Esatariok, Labayru Ikas-
tegiak emondako ikastaroak egin ditugu eredu bateratua ezartzen joa-
teko eta argibide guztiak hartzeko. Irrati esatari bakotxari jagoko
orain praktikan jartea jarraibide liburuan adierazitakoak. Azken
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baten, koherentziaz jokatzen badogu, bizkaiereak irabaziko dau en-
tzuleentzat hizkuntza kontuan, erreferente zuzena garealako eta gure
eredua aintzakotzat hartu leikelako. Irrati esatariarentzat kostua eska-
tuko dau, ohitura batzuk alboratu behar diralako eta hori ez dalako
bat-batean errez egiten. Dana dala, gure hizkuntzeak eta irrati ere-
duak irabaziko badau, ondo etorri ahaleginari!

6. AZKEN GOGOETAK

I. Azken urteotan bizkai euskere a ren erabilerea hedabideetan
(komunikabideetan) areagotu eta loratu egin da.

II. Instituzinoetatik be prestigiatu egin da ( kanpaina bereziak egin
dira, diru-laguntzak jaso ditue bizkaierazko hedabideak...).

III. Bizkaierea guztion ondarea dala eta egiten ez dana baino txarra-
gorik ez dagoala konturatu da bizkaieradun asko.

I V. Agintari politikoak, kultura mundukoak, ikus-entzutezko hedabi-
deetakoak bizkai euskerea erabilten hasi dira inongo konpleju barik.

V. Bizkaia Irratiak bere garaua ipini dau orain arte mendebaldeko
euskerearen jasoaldian eta aurrera begira be, hasierako erizpideei
eutsiz, egoera barrietara egokitzeko eskura daukazan tresna guz-
tiak erabiliko ditu. 

VI. Bizkaia Irratiak Labayru Ikastegiagaz hizkuntza kontuan hasita-
ko bideari eutsiko deutso 2003.  urtean  eta beste proiektu bate-
ratu batzuk atarako ditu aurrerantzean.

VII.Bizkaierearen inguruan dagozan gainontzeko eragile sozial zein
kulturalen arteko indarren bateratzeak mesede handia egingo
deutso gure hizkuntzeari.
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VIII. Irratia egiteko moduetan aldaketa sakonak egon dira azke-
nengo urteotan eta garai barrietara egokitzeko ezinbestekoa
da datozen teknologietara egokitzea. Euskal irratiek globali-
zazinoaren mundu honetan, bakotxak bere ezaugarriekin
baina indarrak metatuta egin beharko dabe aurrera.
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