Nederland'eko
gobernuaren
Gora-beherak.
Bear bada artikulo au argitaratu baiño lehen izango du Nederland'ek gobernu berria. Bainan era guztietara astebete asko
pasa dituzte gobernu berri osatzeko. Zergatik erori zan lengo gobernua? Telebistagatik.
ESTADUA TA TELEBISTA
Europa'ko nazio geienetan estadua da telebistaren jaun eta jabe. Telebistak izugarrizko gastuak ditu ta orregatik estadu oietako askotan eztabaida sortu da ea ez o i e den komenigarri izango
gastu oiek leguntzeko, telebista estaduarena izan arren anunzioak
onartzea telebistaren barruan, era orretara, lehen esan dutan bezela, gastuak leguntzeko. Ori izandu zan Nederlande'eko, Holanda'ko, gobernua bota zuena ta gobernu berria lenbaitlen osatzeko
eragozpenik aundienak sortu dituana. Ez da arritzekoa. Gaur
egunean demokraziarekin eta politikarekin zer ikusi aundia du
telebistak, Aundiegia ere baietz esango nuke nik.
TELEBISTA TA DEMOKRAZIA
Pentsa, telebistaren bitartez irixten da errezena ta sakonena baten iritzia. Politikan ikusten danez, esate baterako, askotaz ere
indar aundiagoa du telebistak irratiak eta egunerokoak baiño. Ta
ez dago bi aldiz pentsatu bearrik onelako tresna indartsu batek
estadu baten eskuetan dakarzkin arriskuak demokraziarentzat
ikusteko. Estaduak telebista bere iritziak eta naiak zabaltzeko bakarrik ibilli bailezake. Ta demokrazia lenengoz pluralismoa da,
Iritzien pluralismoa lenengoz, partidu politikoena gero. Politika
joeora batekoak eta berdin xamarrekoak izango dute gobernua ta
gobernuak telebista. Telebistaren barruan gobernukoak eta oposiziokoak eskubide berdinak ez baldin badituzte izugarrizko arriskuan arkituko da demokrazia delako nazio orretan. Jakiña, benetako demokrazi bat, ez izenez bakarrik den bat. Izan, ere gauz
miragarria!, mundu guztian ez dago estadu bat demokraziaren defenditzaille ez denik.
Ori da Frantzi'n eta beste laterri askotan arkitu lezakegun benetako demokraten burruka. Gobernuaren iritzia bakarrik azaltzen duan telebista batek gobernu ori totalitarioa dela adierazten
digu.
ANUNZIOEN ARRISKUA
Anunzioen gora-beherak ere ba du bere koska. Anunzioengandik gastua leguntzea berez gauza oso ona litzake. Baiñan telebistan anunzioak oso galestiak izaten dira. Nortsuek egin lezateke
orduan bere anunzioa telebistan? Kapitalistak. Beraz deabrua berriro etxean dugu. Onela kapitalistak presioa egiteko tresna bat
dute eskuartean.
Egunerokoetan ere berdin gertatzen da. Egunerokoak salduko
baldin badira bere balioa baino merkego saldu bear dira. Nork
betetzen du falta dena? Anunzioak. Baiñan anunzioa kapitalistak
bakarrik egin lezakena da. Beraz eskubi aldeko eguneroko ta aldiskariak izango dira indartsuenak eta geiena iraungo dutenak.
Ezkerrikoak, politika utsekoak eta iritziko eguneroko t a aldizkariak gaizki ibilliko dira. Ori erremediatzearren Suezia'ko gobernu
sozialistak lege bat eman nai du. Lege orren bitartez estaduak berak ordainduko ditu partidu politikoen eguneroko ta aldiskariak
azkeneko elekzioetan ateratako botuen proporzioan. Oso esperientzi interesantea da. Baiñan bereala asi dira bateren batzuek protestan. Asmatu duzute nortsuek? Eskubizaleak jakiña.
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