Izenburua

Nerabe eta gazteen kultur kontsumoa: GAZTEZULOren esperientzia

Egilea

Alberto Irazu

Data

2010/04/22

Nerabe eta gazteen kultur kontsumoa: GAZTEZULOren esperientzia · 2010/04/22

aurkibidea
aurkibidea....................................................................................................................... 2
1. HASTEKO, ARGIBIDEAK.......................................................................................... 3
2. NERABEAK ETA GAZTEAK: BETIKO GALDERAK................................................. 3
3. HARTZAILE HETEREOGENEOA.............................................................................. 3
4. NORK NOR BEGIRATZEN DUEN............................................................................. 4
5. ATZERA BEGIRA: KOKA GAITEZEN....................................................................... 5
6. ZER IRAKURTZEN ZUTEN GAZTEEK?................................................................... 6
7. ZER ESKATU ZIGUTEN?.......................................................................................... 6
8. ZER NAHI, HURA EMAN............................................................................................ 7
9. GAZTETXULOTIK GAZTEZULORA.......................................................................... 8
10. HIRE GUSTUKO ZULOAK....................................................................................... 9
11. GAZTEZULO ALDIZKARIA: OPARI HORI............................................................ 10
12. GAZTEZULO.COM: TOPALEKUA POSIBLE?..................................................... 12
13. GAZTEZULO SOUND SYSTEM: GAZTE SORTZAILEEN ZULOA......................12
14. AUKERA EDER BAT: SORTZAILE GAZTEAK..................................................... 13
15. “IRAKURRIZ GOZATU”: KULTURA GAZTEA ZABALTZEN............................... 15
16. “IRAKURRIZ GOZATU” ETA DONOSTIAKO ESPERIENTZIA............................ 15
17. ZER EGIN NAHI DUZUE NERABE ETA GAZTEEK?............................................ 17

2

Nerabe eta gazteen kultur kontsumoa: GAZTEZULOren esperientzia · 2010/04/22

1. HASTEKO, ARGIBIDEAK
Ezer baino lehen, pare bat argibide “Nerabeak eta gazteen kultur kontsumoa. GAZTEZULOren
esperientzia” izeneko ponentzia honi buruz. Ondorengo lerroetan hiru gauza topatuko dituzue:
hausnarketak, datuak eta proposamenak.
Lehendabizikoak, hausnarketak, GAZTEZULOk hamairu urtetan egindako ibilbidean oinarrituta daude,
baina hausnarketa guztiek bezala, asko dute irakurketa subjektibotik, zalantza eta galdera-ikurretik.
Bigarrengoak, datuak alegia, GAZTEZULOk urte hauetan guztietan egindako zenbait iritzi bilketa dute
jatorri. Lelokeria litzateke bitarteko gutxirekin baina seriotasun handiz egindako iritzi bilketa horiek
gutxiestea, baina halaber, ez da komeni egia absolutuen mailara jasotzea ere.
Hirugarrenak proposamenak dira; ilusioz egindakoak, ero samarrak seguru asko. Baina
proposamenak, azken batean.
Doala aurretik, beraz.

2. NERABEAK ETA GAZTEAK: BETIKO GALDERAK
Topaketa hauetan nerabeak ditugu aztergai nagusi, eta galdera zehatz bat dugu mahai gainean: “zer
eta nola egin daiteke udaletatik nerabeek aisian eta lagunartean euskara gehiago erabiltzeko?”.
Lehenik eta behin, esan dezadan GAZTEZULO egiten dugunontzat lan zaila izan dela beti “nerabe” eta
“gazte” kontzeptuak definitzea, horietako bakoitza noiz hasi eta noiz bukatzen den zehaztea. Hala ere,
beti izan dugu definizio horren premia. Hezkuntza eta aisialdi munduko lagunak kontsultatuta,
konturatu naiz arazoa ez dela gurea soilik.
Izan ere, inor gutxik du erantzun garbirik galdera hauen aurrean: noiz bukatzen da umezaroa eta noiz
hasten da nerabezaroa? Zein adinetan dago nerabearen eta gaztearen arteko muga? Aitzitik, uste
orokortua da umeak oso “aurreratuta” datozela; hots, gaur egun garai batean baino lehenago amaitzen
dela umezaroa.
Beste hainbeste gertatzen da “gaztea” eta “heldua”ren arteko mugez ari garenean. Gaur egun, noiz
uzten zaio gazte izateari? Adibide koxkor bat afera irudikatzeko: duela hamar urte, GAZTEZULO
Euskal Herri osora zabaldu genuenean, 26 urtetik gorakoek ezin zuten Eusko Jaurlaritzaren Gazte
Txartela eskuratu. Gaur egun, aldiz, 30 urte bete arte erabil dezakezu txartel hori
(www.gorliz.net/eu/node/499). Bizi itxaropena gora egiten ari da aspaldi samarretik, eta “gaztetasuna”
produktu komertzial garrantzitsua bihurtu da.
Irudipena daukat bi ertzetan ditugula galdera-ikurrak.

3. HARTZAILE HETEREOGENEOA
GAZTEZULOk Euskal Herria du merkatu geografikoa, eta 15-30 urte bitarteko hartzaileak ditu helburu.
Beraz, nerabeak eta gazteak, biak ditu jomugan.
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Hala ere, gaizki-ulertuak saiheste aldera, muga ezartzea komeni da nerabeei dagokienez.
GAZTEZULOk gaztaroaren atarian dauden nerabeak ditu ikusmiran, 15-16 urte bitarteko horiek,
alegia. GAZTEZULO ez da hortik beherakoentzat ari, baina hala ere, aldizkari bat kontsumitzea
norberak egiten duen hautu librea denez gero, baditugu 14 urtetik beherako eta 30 urtetik gorako
irakurle, erosle eta harpidedunak. Ez dira gutxi, gainera.
Adinari lotutako mugarritze hau ondo hausnartutako kontua da, eta argi eta garbi ikus daiteke
GAZTEZULO hainbat udalekin elkarlanean garatzen ari den “Irakurriz gozatu” programaren
egikaritzan.
Programa hori DBHko 4. mailan eta Batxilergoan garatzen dugu, 16 urteko eta 16 urtetik gorako
gazteekin, alegia. GAZTEZULO 15 urteko nerabeei ere zuzenduta dago, baina Udalekin lankidetzan
aritzeko garaian, DBH 3 mailan esku ez hartzea erabaki genuen. Neurri horrekin, zenbait kazetaritza
gaiek eragin zitzaketen gaizki-ulertu eta tentsioak saihestu nahi genituen.
Oraindik ere despistatu bat edo beste badabil bazterretan, nerabe guztientzat ez ezik, GAZTEZULO
umeentzako ere badela sinetsita.

4. NORK NOR BEGIRATZEN DUEN
Bistan denez, GAZTEZULOren hartzailea oso heterogeneoa da bai adinari, bai geografiari dagokionez,
eta heterogeneotasun horrek bi gauzetara behartzen gaitu kazetaritzaren esparruan:
-15-30 urte bitartekoek intereseko dituzten gai komunak detektatu eta landu behar ditugu.
-Euskal Herri osoa hartu behar dugu kontuan kazetaritza edukiak erabakitzerakoan.
Baina, zertaz ari gara nerabe eta gazteek intereseko dituzten elementu komunez ari garenean? Bada
horrelakorik? Gure ustez bai, bada, eta gainera, adin batekoek beste batekoek baino eragin handiagoa
dute intereseko gai horiek markatzerakoan. Errealitatea da, adin ezberdinekoek elkar begiratzen
dutela erreferentzia eta eredu bila, eta testuinguru horretan, oso garrantzitsua da nork nor begiratzen
duen jakitea.
Jar dezagun familia barruko adibidea: 15-16 urteko nerabeek haiek baino zaharragoak dituzte
erreferentzi. Nerabeak badaki 24 urteko anaia-arrebak Berri Txarrak-en diskoa erosi duela, eta
amorratuta dabil kopia egin nahi duelako. 24 urtekoarentzat, aldiz, umeentzako kontua da Go!azen
telesaila.
Laburbilduz: nerabeari gaztearen erreferentzi asko interesatzen zaizkio, horiek bizitzeko desiratzen
dagoelako. Aldiz, gazteak ume kontutzat eta igarotako etapa baten sinonimotzat ditu nerabearen
erreferentzia ugari.
Kazetaritza gai bat edo beste erabakitzerakoan, GAZTEZULOk oso kontuan hartzen du joera hori:
ondorioz, gure aldizkariko musika albisteen artean nekez topatuko duzue Jonas Brothers
(www.wikipedia.org/wiki/Jonas_Brothers) hirukoteari buruzko aipamenik, baina ausart gaitezke Amy
Winehouse sudur luzeari (www.amywinehouse.com) ziri bat edo beste sartzen. Eta propio aitatu dut
Amy Winehouse, horixe delako hain zuzen GAZTEZULOren egiteko garrantzitsuena: gazte euskaldun
erreferentzialak plazara ateratzera, eta inongo lotsarik gabe, naturaltasun handiz, nazioarteko
erreferentzien artean kokatzea. Nerabe eta gazte euskaldunek, biek behar dute ispilu hori.
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Jakina, ez da erraza 15-30 urte bitarteko halako adin multzo zabala aseko duen kazetaritza egitea. 16
urteko baten esperientzia eta kezka pertsonalak ez dira 26 urteko baten berak: batzuk ikastetxean ari
dira, eta besteak unibertsitatean edo lan bila; batzuentzat iniziazio-esperientzia dena aspergarri da
besteentzat. Batzuk lehen sexu esperientziak izaten ari dira, eta beste batzuk bikotekide bat baino
gehiago izan dute dagoeneko.
Ondorioz, fin aritu beharra dago gaiak eta tratamenduak erabakitzerakoan. Eta zenbait gaiei
dagokienez, modu pedagogiko samarrean mintzo den aholkulariaren tokia hartu behar dugu:
sexuaren kasuan, esate baterako.
Baina honaino helduta, zeintzuk dira GAZTEZULOk lantzen dituen gai nagusiak eta zergatik? Noiz eta
nola definitu genituen urte hauetan guztietan gure ikur bihurtu diren gai nagusiak?

5. ATZERA BEGIRA: KOKA GAITEZEN
1997an, gazteentzako aldizkari bat sortzeko ideia buruan bueltaka genuela, galdera-ikur asko genituen
eta jarraitzeko moduko adibide gutxi.
Garai hartan erabateko hutsunea zegoen gazteei zuzendutako euskarazko prentsaren alorrean.
Gaztelaniaz eta frantsesez ere, ez genuen topatu askotariko gaiak aldizkari bakarrean bildu, eta
nerabezaroaren azken urteetatik gaztaroaren azken etapa bitarteko multzoan zentratzen zen
aldizkaririk.
Baziren nagusiki 11-12 eta 15-16 urte bitarteko nerabeei zuzendutako aldizkariak, Bravo eta
Superpop, kasu. Gazteei esklusiboki zuzendutako aldizkaririk ez zen arren,
hainbat argitalpenek –Quo, CNR, Muy Interesante, Rockzone…-, oso diseinu eta planteamendu
gaztea zuten.
Euskaraz bi erreferentzi genituen:
-Barkatu Ama! (www.gaztezulo.com/artikuluak_view.php?uuid=398)
gehigarria. 1995eko udazkenetik 2003ko otsaila arte Euskaldunon Egunkariarekin batera ostegunero
banatzen zena.
-Entzun! (www.entzun.com/entzun_home/dw/home.php) musika aldizkaria. Entzun! 1996an jaio zen,
eta adin guztietako musikazaleei zuzendua zegoen. Hala ere, aldizkariaren diseinuak eta gaien
aukeraketak oso espiritu gaztea transmititzen zuten.
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Bestalde, hutsunea ez zen soilik paperean argitaratutako prentsaren alorrekoa. 1997an, internetek
zabalkunde txikia zuen artean Euskal Herrian. Ordenagailuen erabilera bera gaur egun baino askoz
murritzagoa zen gizartean.
Testuinguru horretan, begi-bistakoa da iraultza handia gertatu dela oso denbora laburrean. Gaur egun
paperaren egitekoa zalantzan dago mundu osoan, eta norbaitek nerabe eta gazteentzako
komunikabide berri bat sortu eta garatu nahi balu, internet lehenetsiko luke seguru asko.
Duela hamairu urte ez zen horrelakorik.

6. ZER IRAKURTZEN ZUTEN GAZTEEK?
Kike Amonarrizek diseinatutako inkesta eskuartean, 1997an 17-22 urte bitarteko gazteen iritzia jakitea
erabaki genuen.
Bi gauza jakin nahi genituen nagusiki. 1) Gazte haiek zer irakurtzen zuten. 2) Gazte haiei zein gai
interesatzen zitzaizkien.
Besteak beste, Donostia, Leioa eta Arabako EHUko campusetan karrera euskaraz egiten hasiak ziren
ikasleak itaundu genituen. Prentsa kontsumoari dagokionez, hona hemen gure arreta deitu zuten
erantzunetako batzuk:
-Ikasle euskaldun haietatik, soilik %9 inguruk irakurtzen zuen euskal prentsa. Euskaldunon Egunkaria
eta Argia ziren gehien aitatutako komunikabideak.
-%35 inguruk gaztelaniazko egunkariek astebukaerari begira kaleratutako gehigarriak aitatzen zituen:
Diario Vasco egunkariaren Devorame!, Egin-en Gaztegin eta El Pais-en Las tentaciones ziren
aipatuenak.
-%10 inguruk musikarekin lotutako aldizkariren bat irakurtzeko ohitura zuen: El Tubo, Rockstar,
Popular 1, Metalzone, Rock de Luxe, Ruta 66, Rockzone… ez zen musika estilo jakin baten
nagusitasun argirik ageri.
-Beste aldizkari batzuk ere oso aitatuak ziren: Muy Interesante, Quo, CNR, Fotogramas, Imagenes,
PC, TMEO…
-Joera ezberdinak antzeman zitezkeen gizonezko eta emakumezkoen artean. Nesken artean,
presentzia handia zuten emakumezkoei zuzendutako moda aldizkariek, Vogue, Elle, Cosmopolitan,
Marie Claire, Woman… Mutilen artean pisu handia zuen kirolarekin lotutako prentsak.

7. ZER ESKATU ZIGUTEN?
Gazteen intereseko gaiak zeintzuk ziren jakiteko, 25 gaiez osatutako zerrenda erantsi zitzaion
inkestari, eta gai horietako bakoitza 0tik 10era puntua zezaten eskatu zitzaien
ikasleei.
Ondoren dituzue gehien puntuatutako gaiak. Ordutik hona, modu batera edo bestera, kazetaritza
jenero bat edo beste erabilita, GAZTEZULOn lehentasunezko tratamendua izan duten gaiez ari gara.
Hona hemen hamar mandamenduak: musika; zinema; sexua; gazte literatura; internet eta teknologia
berriak; telebista; albiste bitxiak; gau giroa; nazioartea; umorea.

6

Nerabe eta gazteen kultur kontsumoa: GAZTEZULOren esperientzia · 2010/04/22

Beste gai batzuk bigarren maila batean geratu ziren, baina gazte askok transmititu ziguten haiekiko
jakin-mina: ikasketak eta unibertsitatea; lan mundua; kirolak; moda; horoskopoa; elikadura eta
osasuna; bidaiak; euskara.
Hilero atal berezitu izatera iritsi gabe, bigarren gai multzo honek presentzia handia izan du beti
GAZTEZULOn. Gehientsuenetan, erreportaje, elkarrizketa edo albiste laburren bitartez egin zaie tokia.
1997an arreta deitu zigun, eta gaur egun ere harrigarri begitandu dakioke bati baino gehiagori:
ikasleen %90ak sexua jarri zuen intereseko gaien zerrendan. Alde nabarmenaz, sexua izan zen
zerrenda hartako txapelduna.

8. ZER NAHI, HURA EMAN
Datu haiek gure galbahetik igaro eta gero, aldizkaria diseinatu genuen. Hiru etapa ezberdindu behar
dira hortik aurrera.
-1998ko otsailean GAZTETXULO Donostiako Gazteen Hilabetekaria sortu zuen Irutxulo Donostiako
astekariako lan taldeak. 2000ko iraila arte, Donostian banatu genuen aldizkaria Irutxulo astekariarekin
batera.
-2000ko urrian GAZTETXULOk Euskal Herrira salto egin zuen.
-2007ko apirilean GAZTEZULOk hartu zuen GAZTETXULOren tokia. Aldaketak aldaketa, gaur egungo
GAZTEZULOk 2000ko urrian Euskal Herria banatzen hasi ginen haren zutabe berak izaten jarraitzen
du. Zutabe horiek ondorengoak dira:
-Askotariko gaiak eskaintzen ditu aldizkariak, gazteak eta beren kezkak askotarikoak direlako.
-Diseinu grafiko eta modernoa du, gazteei zuzendutako prentsaren ezaugarri nagusietako bat horixe
delako.
-Informala, arina eta umoretsua da tonuan, baina gai sozial serioak ditu agendan. Gazteak ere halatsu
ikusi ditugu beti: bizipoza dute aurrera egiteko, baina ez dute arazo gutxi inguruan.
-Aldizkari plurala da politikoki, Euskal Herriko gazteak ere hala direlako.
-Pocket formatu txikian argitaratzen dugu GAZTEZULO. Mundu anglosaxoian, pocket esaten zaio
patrikan edo motxilan eraman daitekeen aldizkari estilo honi. Duela hamar urte, horrelakoak oso gutxi
ziren prentsa kioskoetan, baina gaur egun, aldiz, aldizkari asko tamaina handiko edizioen pocket
tiradak egiten hasiak dira.

Emakumezkoei zuzendutako moda aldizkarien kasuan bereziki deigarria da gertakari hori. Mundu
osoan zabalkunde handia duten Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Woman, Ragazza eta abarrek,
aldizkari beraren bi edizio kaleratzen dituzte, handia eta txikia. Pocket edizioa tamaina handiko
aldizkaria baino merkeago eros dezake irakurleak.
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9. GAZTETXULOTIK GAZTEZULORA
2006ko udaberrian bigarren azterketa egin genuen. Sei urteko ibilbidea bizkarrean, GAZTETXULOren
posizionamendua aztertzea izan zen erabakia. Hiru lagunek gidatu zuten azterketa hura:
-Iñigo Fernandez Ostolaza marketing aditua eta Publis agentziako kontu-exekutiboa
-Joseba Kamio. Publizitate eta Antropologian lizentziatua. EHU eta HUHEZIko irakaslea.
-Joxerra Garzia, idazlea eta EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saileko irakaslea.
Ehundik gora inkesta egin genituen EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saileko
bigarren mailan (20-21 urte). Ikasle multzo hura egokitzat jo genuen produktua testatzeko, bai adina,
bai jatorria (Euskal Herri osoko ikasleak zeuden tartean), bai gazte horiek ikasten ari ziren karrera
kontuan hartuta.
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Ikerketa hartan bi gauza egin genituen nagusiki: produktuaren balorazioa jaso, eta GAZTETXULO
izena edo marka beraren posizionamendua aztertu. Produktuaren balorazioari dagokionez, kritika
onak izan ziren orohar, eta argi ikusi genuen GAZTETXULO ondo ari zela gaien aukeraketan eta
tratamenduan. Hona hemen datu esanguratsu batzuk:
-Ikasle bataz besteko handi batek (%70 inguru) GAZTETXULO markaren berri bazuen, baina batez
besteko hori jaitsi egiten zen inoiz aldizkaria irakurri ote zuten galdetutakoan (%45).
-Pocket formatua oso erosoa iruditzen zitzaion ikasleen gehiengoari.
-%8 inguruk aldizkariaren harpidetza egingo lukeela adierazi zuen.
-Gehiengoari garesti iruditu zitzaion GAZTEZULOren ale soltearen prezioa –garai hartan 2,2 euro-.
Aldiz, merke iritzi zioten urte osoko harpidetzari –garai hartan 14 euro-.
Ustekabekorik handienak GAZTETXULO marka bera aztertzen hasitakoan gertatu ziren:
-Ikasle askok Gipuzkoarekin lotzen zuten GAZTETXULO izena, eta ikasle bakan batzuk gogoan zuten
IRUTXULOrekiko lotura. Sei urte Euskal Herri osoari begira lanean eman arren eta aldizkariaren
claim-ak GAZTETXULO “Euskal Herriko gazteen hilabetekaria” ginela garbi adierazi arren, zerbaitek
huts egiten zaigun mezu horren komunikazioan.
-Ikasleen gehiengoarentzat askoz naturalagoa zen ZULO esatea TXULO baino.
-ZULO hitzari ukitu gaztea hartzen zitzaion bezala, TXULOri umeekin erabiltzen den hizkeraren usaina
hartzen zioten ikasle askok. GAZTETXULO izenak umeentzako produktu baten marka ematen zuela
aditu genuen. Lehendik ere bagenuen kezka hori, hainbatek GAZTETXULO umeentzako produktu
batekin identifikatzen ote zuten alegia. Lehen aldiz, afera hura markaren arazoa ere izan zitekeela
igarri genuen.

10. HIRE GUSTUKO ZULOAK
2007an GAZTEZULO marka berria sortu genuen, eta etapa berria ireki genuen aldizkariaren diseinua
berritu eta lehen aldiz on line lanean hasita. Marka aldatzearekin batera, garai bateko claim-a aldatu
genuen. “Euskal Herriko gazteen hilabetekaria” haren ordez, “Hi eta hire munduak” darabilgu orain.
GAZTEZULO sozializatzeko kanpainan “Hire gustuko zuloak” leloa ere baliatu genuen.
Hain zuzen, “Hire gustuko zuloak” hori gogora ekarri nahi dut, ondo laburbiltzen duelako 2007ko
udaberrian abiatutako berrikuntzaren funtsa: bat baino gehiagorentzat ume kontuen usaina izan
zezakeen TXULO hura atzean uztea erabaki genuen, hiru ZULO berri egiteko.

1) GAZTEZULO aldizkaria (www.gaztezulo.com/alezar_aleka.php?filtro=2009). Aldizkariak 10.000
aletako tirada du gaur egun. Harpidedunak 6.500 dira.
2) GAZTEZULO.COM (www.gaztezulo.com) webgunea. Gaztezulotar guztien interneteko zuloa.
Webgunearen osagarri, bi ildo berri sortu genituen 2008an: GAZTEZULOFLASH buletin elektronikoa
(7.000 harpidedun) eta ZULOZALE.COM lagunarte birtuala
(www.zulozale.com/erabiltzaileak_multiview.php?pagina=53&grupo=6).
3) GAZTEZULO SOUND SYSTEM. Euskarazko gazte sortzaileen ZULOA.
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Sar gaitezen ZULO hauetako bakoitzera, harrigarria dirudien arren, ZULO horietan erantzunen bat edo
beste topa diezaiokegulako Udaltopek mahai gainean jarri digun galderari: “zer eta nola egin daiteke
udaletatik nerabeek aisian eta lagunartean euskara gehiago erabiltzeko?”.

.

11. GAZTEZULO ALDIZKARIA: OPARI HORI
2007tik hona GAZTEZULOk diseinu berritua du, eta baita atal berri asko ere. Hala ere, lehenago esan
dudan bezala, gaur egun 1997an identifikatutako zutabe nagusi haiek jorratzen jarraitzen dugu.
Dena den, begi-bistakoa da hamairu urte hauetan internetek irauli egin duela paperean lanean ari
diren komunikabideen posizionamendua. Badugu halako irudipena, ez ote garen egunkari eta
aldizkariak paperean irakurriko dituen azken belaunaldia, edo bai azkenaurrekoa, behintzat.
Nik ez dut irtenbide magikorik gainbehera horri aurre egiteko. The New York Times eta The
Washington Post-eko analistek ez badute soluziorik topatu, nekez egingo dut nik. Paperari ahalik eta
luzeen eusteko, ondo lan egitea da kontua. Helburu bat eduki behar dugu: on line topa ez dakiokeen
“labela” eman behar diogu paperari. Musika munduan gertatutakoa gogora ekarri nahi dut, diodan hau
garbi irudika dezazuen.
Ez dira hogei urte joan, baina atzoko kontua dirudi. Duela ezer gutxi denok erosten genituen binilozko
diskoak, baina gaur egun, umeek ez dakite zertarako den traste hori. Eta hara zer gauza kuriosoa: cden salmenta inoiz baino beherago dabilen honetan, multinazional batzuk nobedadeak berriro bi
formatutan kaleratzen hasi dira, cd-an eta biniloan. Disko handi horiek eta euren karatulek “plus” bat
ematen dutela ikusi dute multinazionalek, eta Getariko txakolinari bezala, label pegatinarekin
merkaturatzen dituzte. Binilo horien merkatua txikia da oso, baina merkatua da.
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Aurrerantzean, horretantxe ahalegindu behar dugu paperarekin lanean ari garenok. Paperezko
aldizkaria esperientzia gozagarri eta ordezkaezina bihurtu behar dugu. Argazki eta irudien indarra
baliatzea, esklusibak lortzea, testu erakargarriak idazten dituzten kazetari bizkorrak izatea. Horixe da
gure egitekoa.
Laburbilduz: GAZTEZULO aldizkariak on line topa ezin daitekeen opari bat izan behar du.
Hiru kontu giltzarri bide horretan:
-Nerabeak eta gazteak harrapatu nahi dituen kazetariak begi bat Euskal Herrian eta beste begian
nazioartean izan behar du.
-Informazio uholdea ekarri du internetek. Duela hogei urte ez bezala, nerabe eta gazteek zernahi topa
dezakete sarean. Informazio uholde horren erdian, aholkulari/gidari papera jokatuko du paperak.
-Azken urte hauetan, maiz hitz egin dugu gazte hizkeraren alorrean euskarak dituen gabeziez.
Mihiluze telebista saioa lan itzela egiten ari da alor horretan, baina hala ere, oraindik ez dugu inongo
saiorik egin, hizkera hori nerabeei eta gazteeei zuzendutako paperezko komunikabideen “label”
ikurretako bat bihurtzeko. Paperetik haratago, funtsezkoa deritzot euskarri ezberdinak uztartzeari
-irratia, papera, telebista, internet- eta gazte hizkeraren alorrean saiakera serioa egiteari.
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12. GAZTEZULO.COM: TOPALEKUA POSIBLE?
GAZTEZULO.COM-ek (www.gaztezulo.com) bost helburu ditu.
1) Internet bidez nerabeak eta gazteak GAZTEZULO aldizkarira erakartzea.
2) Leku faltak eta hileroko argitaratze-maiztasunak eraginda GAZTEZULO aldizkaritik kanpo geratzen
diren hainbat kazetaritza gaiez informatzea.
3) Hartzaileei zerbitzu berriak eskaintzea: sexu kontsultak (www.gaztezulo.com/sexu_kontsul.php),
kultur agenda (www.gaztezulo.com/agenda_multi.php?currYear=2010&currMonth=2&currDay=5)
etxebizitza (www.gaztezulo.com/teilatupea_multi01.php) eta abar.
4) GAZTEZULOko lan taldearen eta hartzaileen artean komunikazio bideak irekitzea, hartzaileen
parte-hartzea sustatuz.
5) GAZTEZULO aldizkariarekin harremana duten gaztezulotar guztiek -irakurle, erosle, harpidedunelkar ezagutzeko eta elkarrekin zaletasunak partekatzeko tokia izatea. Helburu horrekin jaio ziren
hitzorduak egiteko aukera ematen duen Gaupasa atala (www.gaztezulo.com/gaupasa_view.php?
uuid=74), Bidali zure argazkia (www.gaztezulo.com/foto_multi.php) eta Harpidedunen zuloa
(www.gaztezulo.com/etxekoak_multi.php). Hala ere, ZULOZALE.COM da alor honetan egindako
apustu garrantzitsuena (www.zulozale.com/erabiltzaileak_multiview.php?pagina=53&grupo=6)
-Lehen bi puntuetan balorazioa ona da. Batetik, www.gaztezulo.com oso bitarteko egokia da
paperezko GAZTEZULOrekin batere harremanik ez duten hartzaileak erakartzeko. Bestetik,
webgunea baliagarria da gazteek egunero han eta hemen antolatzen dituzten ekintzen berri emateko,
eta hori oso garrantzitsua da bai ekintza horien protagonistentzat (euskarazko gazte sortzaileak) baita
gazte sortzaile horien hartzaile direnentzat ere.
-Zerbitzuei dagokienez, sexu-aholkularitza nabarmendu behar da. Askogatik, hauxe da webgunearen
atalik arrakastatsuena. Nerea Sancho sexologoa nerabe eta gazte askoren erreferentzia bihurtu da
euren kezkak argitzerakoan.
-Aldiz, zer hobetu asko dago GAZTEZULOko lan taldearen eta hartzaileen arteko komunikazioan.
Feed back uneak kasu jakinetan gertatzen dira nagusiki, opariren bat zozketatzen dugunean,
esaterako (www.gaztezulo.com/etxekoak_view.php?uuid=29).
-Baina hona hemen galdera nagusia: lortu al dugu GAZTEZULO.COM gaztezulotarren topaleku
bihurtzen? Ikus dezakezuenez, ehundaka nerabe eta gazte hurbildu zaizkigu ZULOZALE atalera
www.zulozale.com/erabiltzaileak_multiview.php?pagina=53&grupo=6,
baina, hala ere, begi-bistakoa da mundu mailan funtzionatzen duten sare sozial indartsuek
lehentasuna dutela gure hartzaileen artean.
“Irakurriz gozatu” programak paper garrantzitsua joka dezake GAZTEZULO.COM topaleku bihurtze
horretan. Aurrerago esango dizuet nola.

13. GAZTEZULO SOUND SYSTEM: GAZTE SORTZAILEEN ZULOA
Sar gaitezen GAZTEZULOren lan taldeak 2007an sortutako hirugarren zuloan: zatozte GAZTEZULO
SOUND SYSTEMera.
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Tamalez, beste zuloek ez bezala, zulo honek gutxi iraun zuen; jaio eta hiltzea, biak bat izan ziren:
2007ko azaroaren 9an, GAZTEZULO SOUND SYSTEM izeneko
(www.gaztezulo.com/artikuluak_view.php?uuid=1150) lehen eta azken ikuskizuna antolatu genuen
Donostiako Sagues auzoan (www.gaztezulo.com/foto_multi.php?pagina=4&grupo=1&f=1). Ez zen
gehiagorik izan.
Erronkaren tamaina gehiegizkoa izan zen lan taldearentzat, baina ideia hura ona zela sinetsita nago:
GAZTEZULO produktuen funtzioetako bat euskarazko gazte sortzaileak ezagutaraztea bada, egin
dezakegun ekarpenik handiena gure euskal star system propioa plazaratzea bada, zergatik ez izartegi
hori herriz herri erakutsi? Zergatik ez aukera bat eman tokian tokiko sortzaile hasi berriei, eta
izartegiko erreferentzia handien ondoan jarri?
Horixe zen GAZTEZULO SOUND SYSTEMen espiritua. Eta horixe da euskararen alorrean ari zareten
udal teknikariei egin nahi dizuedan lehen proposamena; proposamen eroa, baina proposamena, azken
batean.

14. AUKERA EDER BAT: SORTZAILE GAZTEAK
Zer eta nola egin daitekeeen udaletatik nerabeek aisian eta lagunartean euskara gehiago erabiltzeko?
Gauza asko egin daitezke, dudarik ez da.
Horietako bat da, euskarazko prentsa-gaztea sustatzea nerabe-eta gazteen artean. Irakurriz gozatu
ekimenaren bitartez, udal askok egiten dute dagoeneko hori. Intereseko gaiei buruzko erreportaje eta
elkarrizketak irakurrita, nerabe eta gazte horiek ikusten dute mundu bat dagoela irakasleen mutur
serioaz haratago. Euskaraz gozatzeko aukera ematen digun mundu bat dagoela, eta mundu
erakargarria, gainera.
Izan ere, euskarazko prentsa-gaztea irakurrita, nerabe eta gazteak harremanetan jartzen dira hainbat
kultur esparrutan lanean ari den star system propioarekin. Izan ere, beste kultura batzuetan nerabe eta
gazteek euren izartegi propio eta diferentziatua duten bezala, guk ere badugu propioa. Eta zer
demonio, erantsi dezagun gainera, izartegi horrek zerikusi gutxi duela Jonas Brothers
(www.wikipedia.org/wiki/Jonas_Brothers) eta Hannah Montana
www.tv.disney.go.com/disneychannel/hannahmontana, frankiziekin.
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GAZTEXULOren bosgarren urteurrenean argi eta garbi ikusi genuen. Freak brothers estiloko autobus
alproja batera igo ginen, eta Euskal Herriko osoko ikastetxeak bisitatu genituen izar gazteak gurekin
genituela. Seko harrituta geratu ginen. Zeuen begiz ikusi nahi baduzue, zoazte ikastetxeetara Maialen
Lujanbio, Sustrai Colina eta Amets Arzallusekin. Aukeratu bestela Goenkaleko aktoreak, Eñaut
Elorrieta edo Unax Ugalde. Autografoak sinatzea ez da soilik Brad Pitt jaunari Donostiako Zinemaldian
gertatzen zaion zerbait. Barkatuko digu Angelinak, baina hala da hori.
Gatozen GAZTEZULO SOUND SYSTEMera, eta haren espiritura. Herriz herri, horixe litzateke ederra:
tokian-tokiko sortzaile gazteei aukera ematea euren proposamenak egin ditzaten, herriko
erakusleihoan protagonista izan daitezen beste nerabe eta gazteen aurrean. Eman diezaiegun herriko
gazte sortzaileei euren burua aurkezteko aukera, eta tarteka marteka, oholtza haiekin partekatzea
gehiegi eskatzea bada, eman diezaiegun star system-eko izarrei bostekoa edo bi muxu emateko
okasioa.

Niko Etxart rocka jotzen ikusitakoan erabaki zuen Fermin Muguruzak musikan hastea. Negu Gorriaken kontzertu batean zoriontsu izan ondoren hartu zuen lehen aldiz gitarra Gorka Urbizuk. Berri
Txarrak-en Jaio. Musika. Hil. diskoa harribitxi erabatekoa delako ari da gaur egun Euskal Herriko
nerabe asko lehen abestiak konposatzen. Kasu batzuetan katebegia natural sortzen da.
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Beste batzuetan bultzada txiki bat behar du. Oso atzera joanda, Alfontso Irigoienek Bertsolari
Txapelketak antolatu ez balitu, akaso ez zen Amurizarik izango, eta Amurizarik gabe, akaso Egañarik
ere ez. Gauza segurua da, behintzat, bertso eskolarik gabe bertsolaritza ez litzatekeela gaur egun
dena. Adibide egokiagoa da Susa argitaletxeko azeriek Lubaki bandako idazleak xaxatu
zituztenekoa… gazte haiek lubakitik atera zituzten, eta urte batzuk pasatu eta gero, beste batzuen
eredu bihurtu dira Harkaitz Cano eta abarrak.
Bai, ederra litzateke gazte sortzaileak lubakitatik ateratzen lagunduko bagenitu…
Baina uztargarri al dira gazte sortzaileak eta udal administrazioa? Posible al da elkarlana? Goazen
azkenaurreko puntura.

15. “IRAKURRIZ GOZATU”: KULTURA GAZTEA ZABALTZEN
GAZTEZULO aldizkaria Euskal Herriko hainbat Udal eta ikastetxerekin elkarlanean garatzen ari den
programa da Irakurriz gozatu.
Programaren xedea: euskarazko produktu idatzien kontsumoa bultzatzea, eta oro har,
irakurzaletasuna sustatzea da DBH 4 eta Batxillergoko ikasleen artean. Xede horiek lortzeko tresna
gisa erabiltzen da GAZTEZULO aldizkaria.
2008-2009 ikasturtean 7.000 ikaslek parte hartu zuten Irakurriz gozatu programan. Ikasleei egindako
inkestek oso datu pozgarriak eman zituzten.
-Ikasleen %66k zioen, euskaraz gehiago irakurtzen duela GAZTEZULO jasotzen hasi zenetik.
-Ikasleen %58k zioen GAZTEZULOren bitartez euskal kulturako alor, talde edo artistak ezagutu
dituela.
2009an ondoko herriek parte hartu zuten Irakurriz gozatu programan.
Gipuzkoa: Donostia, Lasarte-Oria, Irun, Zestoa, Ibarra, Ordizia, Zumarraga, Urretxu, Sorzaluze,
Villabona, Astigarraga, Tolosa, Mutriku, Usurbil, Azpeitia, Azkoitia, Anoeta, Aretxabaleta, Hernani,
Bergara eta Arrasate.
Bizkaia: Etxebarri, Ortuella, Urduña, Gernika, Bermeo, Lekeitio, Getxo, Balmaseda, Barakaldo, Igorre,
Muskiz, Berriz, Plentzia, Sopelana, Karrantza, Zalla, Sodupe eta Gueñes.
Araba: Laudio.
Nafarroa: Bortzirietako Mankomunitatea (Arantza, Bera, Igantzi, Etxalar, Lesaka, Urdazubi, Narbarte,
Almandos, Ituren), Berriozar, Leitzaldea eta Ultzamaldea.

16. “IRAKURRIZ GOZATU” ETA DONOSTIAKO ESPERIENTZIA
Zerrenda irakurrita jabetuko zinatenez, Donostia da Irakurriz gozatu programan parte hartzen ari den
hiriburu bakarra. Hiriburua izanda, Donostiako programa azpimarratzekoa da kuantitatiboki, baina
horrez gain, esan beharra dago, 2009ko urrian kualitatiboa izan daitekeen pausoa eman genuela
Gipuzkoako hiriburuan.
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Labur-labur: GAZTEZULO aldizkariaren 100. zenbakia aitzakiatzat hartuta, festa antolatu genuen
Donostiako Tabakalera egoitzan. Mamba Beat taldekoek funk erritmoak jarri zituzten, eta bertsolari
eta rapeatzaile gazteak norgehiagokan aritu ziren, euskaraz nork hobe errimatuko. Noski, Irakurriz
gozatu programan parte hartutako ikasle guztiak gonbidatu genituen festara, baina iazkoan, ez
genituen oholtza gainera euren proposamenak egitera gonbidatu.
Akaso, aurten egiteko kontua da hori. Edo aurten azkarregi bada, datorren urtean. Probatu gabe
geratzea pena litzateke, behintzat. Eta Donostiako gazteen kasuan bezala, pena litzateke Irakurriz
gozatu programako beste ikasle guztien kasuan ere.
Formulak bilatzea da kontua: irudimena dantzan, azkar aterako dira ideiak. Festa bat urtean behin
herri bakoitzean? Eskualde mailako zerbait herri txikien kasuan? Horiek denak GAZTEZULO.COM
interneteko topagunean aktibatu eta plazaratu behar ditugu? Ikasleen telefono mugikorren bideo
grabazioak erabili behar lirateke?
Nahi izanez gero, mundua dago deskubritzeko. Baina jakina, lan franko dago horren atzean.

17. ZER EGIN NAHI DUZUE NERABE ETA GAZTEEK?
Barka ezazue hainbeste luzatu izana, baina ponentzia honen hasieran aurreratu dizuedan bezala, hiru
gauza eskaini behar nizkizuen: hausnarketak, datuak eta proposamenak. Hala ere, zinema beltzeko
pelikula onenekin gertatzen den bezala, azkenekorako utzi dut proposamen garrantzitsuena.
GAZTEZULOren kasuan, giltzarri izan da irakurleek (bezeroek) produktua nola ikusten duten jakitea.
Haien iritzia jakin gabe ez ginen gaude tokira iritsiko; hori argi eta garbi dugu.
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Beste hainbeste gertatzen da mahai gainean dugun galderarekin ere. Izan ere, lepoa egingo nuke
Udaltop hauetako partehartzaileen artean ez dela bakarrik Alberto Irazu GAZTEZULOko
zuzendariaren kasua izango: Udaltopen bilduko garen guztiok edo ia guztiok berrogei urtetik gora
ditugu. Horra batere asmo txarrik gabeko paradoxa: heldu koadrila handi samar bat elkartuko gara –
gazte sentitu arren, onar dezagun helduak garela!- nerabe eta gazteez mintzatzeko. Eta nerabe edo
gazterik ez da izango gure artean, edo izatekotan, behar baino gutxiago.
Horixe da nire proposamen nagusia. Mahai gainean jarri zaigun galderaren protagonistak hartu eta
haiek zuzenean itaundu ditzagun: “zer eta nola egin nahi duzue zuek aisian eta lagunartean euskara
gehiago erabiltzeko? Agian, euren lehen erantzuna izango da GAZTEZULOkoak burutik eginda
gaudela.
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Udaltop lan-topaketa batzuk izan nahi dute. Helburu hori lortzen laguntzeko, ponentziak eskura jarri dira
topaketak egin aurretik, nahikoa denbora izan dezan teknikari bakoitzak irakurtzeko, lantzeko eta hizlariari
egingo lizkiokeen galderak prestatzeko. Jardunaldietan bertan, jadanik irakurriak egongo diren hitzaldiei adina
tarte eman nahi zaie elkarrizketarako eta hausnarketarako tarteei.

Idatzi hemen zure galdera (ez ahaztu web gunetik bideratu behar duzula).

Galdera:

Azalpena:
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