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HITZAURREA ELIKAGAIEN SEGURTASUNAREN ARLOKO
KOMUNIKAZIOA

Herritarrek beren elikadurarekin (eta, horren ondorioz, beren osasunarekin)
lotutako gaien inguruan duten kezka handitu egin da azken hamarkadotan.
Hedabideek ere, egoera horren jakitun, areagotu egin dituzte elikadurari
buruz argitaratu dituzten informazioak, txosten honek dioenez; besteak
beste, azken hiru urteotan esparru horretan argitaratutako informazioak
bikoiztu direla egiaztatu du txosten honek.
Argitalpen honen helburua da hedabideek elikagaien ekoizpenarekin eta
kontsumoarekin lotutako gaiei ematen dieten tratamendua aztertzea; izan ere,
horren araberakoa da kontsumitzaileek kontsumitzen dituzten elikagaien
segurtasunaren inguruan duten pertzepzioa.
Erabilitako informazio-iturriak, txertatutako edukien kalitatea eta seriotasuna, eta elikagaiek eragindako arrisku eta alerten inguruko albisteen
inguruko ikuspegiak erabakigarriak dira elikadura-krisi bat gauzatzeko
moduan. Horrenbestez, hedabideen zeregina funtsezkoa da, batez ere
hasieran, ziurgabetasun asko egoten delako..
Hori dela eta, kazetariek zalantzarik gabeko erantzukizuna dute: herritarrei
informazioa helaraztea, ahalik eta era neutroenean eta serioenean. Era
berean, material grafikoa (hala nola azalpenak emateko irudi eta argazkiak, eta
elementu infografikoak) oso baliagarria da, irakurleari era horretako informazioak ulerrarazteko; izan ere, oso konplexua izan ohi da.
Tamalez, elikadurarekin lotutako informazioei dagokienez, argitaratutako
azken txostenek ziurtatzen dute kazetaritza-kalitate txikirako joera dagoela: hainbat testuk ez dute sinadurarik, ugaritu egin dira laburrak eta
fotoargazkiak, murriztu infografiak... Halaber, adituek leku gutxi dute
testuen ekoizleen artean.
Hori dela eta, ezinbestekoa da orrialde hauetan bezalakoetan aurkezten diren
txostenen edukia ezagutzea, Elikagaien Segurtasunaren esparruko komunikazio-estrategiak diseinatu behar direnean.
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1. AURREIKUSITAKO HELBURUAK ETA EMAITZAK

Ondoz ondoko laugarren urtez, ELIKAk (Nekazaritzako Elikagaien
Segurtasunerako Euskal Fundazioa), Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte
eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Mediaiker ikerketa-taldearekin
lankidetzan, azterlan bat egin du Euskadin 2015ean zehar argitaratutako
prentsak Elikagaien Segurtasunarekin lotutako gaiak lantzeko izan duen
moduaz.
Azterlanak jarraipena eman nahi die Euskal Autonomia Erkidegoko prentsan
Elikagaien Segurtasunari buruz argitaratutakoen inguruko txostenei (2012koa,
2013koa eta 2014koa). ELIKAk argitaratu zituen eta fundazio horren
webgunean kontsulta daitezke.
Beste helburu batzuen artean, txosten horiek baliagarri izan nahi dute,
arriskuen kudeatzaileek hausnarketa egin dezaten euskal herritarrek irakurtzen
duten informazioaren kalitateaz eta hedabideek Elikagaien Segurtasunaren
pertzepzio publikoan duten zereginaz.
Beste azterlan hau eginda, emaitza hauek aurreikusten dira:
• Euskal herritarrei prentsa hedabideen bidez Elikagaien
Segurtasunarekin lotuta iristen zaien informazio mota ezagutzea.
• Jakitea zein diren Euskadiko prentsa komunikabide nagusietan agertzen
diren Elikagai Segurtasuneko gairik esanguratsuenak, bai eta horiek urte
osoan izaten duten bilakaera ere.
• Urtean zehar gertatutako elikagaien arriskuek eta alertek izandako
eraginari erreparatzea, baita horiei prentsan eman zaien trataerari ere.
• Identifikatzea albisteen erredaktoreak eta egileak, bai eta horien
espezializazio maila ere.
• Elikagaien Segurtasunaren arloko informazioaren bilakaera aztertzea,
aurreko hiru urteetako azterlanen emaitzak erreferentziatzat hartuta.

Azterlan hau arriskuaren kudeatzaileentzat da, hedabideek Elikagaien
Segurtasunaren arloko gaiei ematen dieten trataeraren berri izan dezaten; beraz, Elikagaien Segurtasunaren arloko komunikazio-estrategiak
birbideratu ahal izan ditzaten.
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2. AZTERKETAREN FASEAK
2.1. Elikagaien Segurtasuneko gaiak aukeratzea

Europako erreferentziazko organismoei (EFSA, Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaria; eta Europako beste
agentzia batzuk: FSA, ANSES, BfR, VWA...) eta nazioartekoei (FAO, Nekazaritzarako eta Elikadurarako Nazio Batuen
Erakundea; eta OME, Osasunaren Munduko Erakundea) jarraikiz, Elikagaien Segurtasunak bere gain hartzen dituen
arloak kontuan hartuta, Elikagaien Segurtasunaren barneko 7 gai nagusi ezarri dira, 2.1 taulan ikus daitekeen
bezalaxe.
Aurreko bi urteetan bezala, azterlanak Elikagaien Segurtasuneko gai zehatz batean jarri du arreta: elikagaien
kaltegabetasunean eta higienean (Food Safety), alegia. Hartara, baztertu egin da elikagai horien eskuragarritasuna
(Food Security), 2012ko azterlanean jorratu baitzen. Beraz, azterlan honetan ez da gai hori jorratu, elikagaien
kaltegabetasunean eta osasungarritasunean jarri delako arreta, batik bat.
Europako araudi erkidearekin bat etorriz, Elikagaien Segurtasuneko ikuspuntuak, eraginkorra izateko, integrala izan
behar du; hau da, produktuaren ibilbide osoa erakutsi behar du, ekoizpen primariotik kontsumitzailearengana
iritsi arte. Horrez gain, arriskuen kudeaketaren eta komunikazioaren arloan, arriskuen analisia hartu behar du
erabakiak hartzeko oinarri gisa.
Horrenbestez, ezinbestekotzat jo da Elikagaien Segurtasunari balioa ematen dioten elikakateko sektore guztiak sartzea:
lehenengo sektorea, sektore eraldatzailea, banatzailea eta merkaturatzailea, eta azkenik, elikagaien azken
kontsumitzailea (begiratu 2.1 taula).
2.1. taula.- Elikagaien Segurtasunarekin lotutako gaiak (2015ean aztertu direnak)
Elikagaien Segurtasunaren
gaiak
ELIKAGAIEN SEGURTASUNA

Barne hartzen dituen kontzeptuak

Elikagaien segurtasuna / Elikagaien kaltegabetasuna / Elikagai seguruak / Elikagai-krisia /
Elikagai-alerta

ELIKADURA ARRISKUA

Elikagaien bitartez transmititutako arriskua / Elikagaien arriskua / Elikagai-intoxikazioak /
Toxiinfekzioak / Infekzioak / Kutsatzaile biologikoak / Bakterioak / Birusak / Mikroorganismoak /
Parasitoak / Elikagai-kutsadura / Elikagai kutsatuak / Kutsatzaile kimikoak /
Ingurumen-kutsatzaileak / Kutsadura gurutzatua

ELIKAGAIAK, ELIKADURA

Elikagai izoztuak / Elikagai ekologikoak / Elikagai funtzionalak / Haurrentzako elikagaiak / Aurrez
prestatutako elikagaiak / Elikagai transgenikoak / Genetikoki eraldatutako organismoak (GEOak) /
Elikagaien irradiazioa / Kontsumitzeko prest dauden elikagaiak / Elikagai berriak / Arrainak /
Haragia / Frutak / Barazkiak / Esnekiak / Zerealak / Lekaleak / Arrautzak / Olioak / Ura

NEKAZARITZA,
ABELTZAINTZA, ARRANTZA

Animalien osasuna / Landareen osasuna / Animalien ongizatea / Lehenengo sektorea /
Ekoizpen-sektorea / Abeltzaintza-ustiapena / Pentsuak / Animalien nutrizioa / Arrantzaren sektorea

ELIKAGAIEN INDUSTRIA

Elikagaien ekoizpena / Animalien kontserbazioa / Elikagaien higienea / Elikagaien etiketak /
Manipulatzea / Elikagaien manipulatzaileak / Trazabilitatea / Gehigarriak / Edulkoratzaileak /
Koloratzaileak / Kontserbatzaileak

OSASUNA, NUTRIZIOA,
ALERGIAK ALERGIAS

Kontsumo-ohiturak / Kontsumitzailea / Elikagaien ingesta / Dieta osasungarria / Nutrienteak / Giza
gaixotasunak / Giza osasuna / Osasun publikoa / Elikagai-alergiak / Elikagaiek eragindako
intolerantziak / Alergikoak / Alergenoak / Zeliakoak

ELIKA

Nekazaritza Elikaduraren Segurtasunaren Euskal Fundazioa

txostena: 2015

elikagaien
segurtasuna
2. AZTERKETAREN FASEAK
2.2. Baliabide idatziak aukeratzea

Azterlan hau egiteko, EAEn argitaratutako egunkari inprimatu guztiak aztertu dira, bai eta estatu-mailako bi egunkarik
EAEn dituzten edizioak ere.
Zehazki, honako hauek dira aukeratutako goiburuak:
El Correo
El Diario Vasco
Deia
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Álava
Gara
Berria
El País (EAEko edizioa)
El Mundo (EAEko edizioa)
Aurreko azterlanen aldean, berrikuntza nagusia da 2015eko maiatzean itxi egin zela El Paísek Euskadin zuen edizioa
(1997an sortu zen).
Argitalpen horietako batzuek talde mediatiko beraren barruan daude:
El Correo eta El Diario Vasco Vocento taldean daude: 13 errotatibo bilduta (gehienak eskualde eta probintzia
mailakoak dira), Estatuko informazio orokorreko prentsa-multzo handiena du. OJDren arabera, 2015ean 391.375
aleko zabalkundea izan zuen, eta horietatik 116.744 banatu ziren Euskadin (hots, erkidego horretako informazio
orokorreko prentsaren zirkulazio kontrolatu guztiaren % 78,1).
Beste alde batetik, Deia, Noticias de Gipuzkoa eta Diario de Noticias de Álava Noticias taldekoak dira: Euskal
Herria du bere jardueraren ardatz, eta zirkulazio globala 33.121 kopiara iritsi zen. Horietatik 20.177 Euskal
Autonomia Erkidegoan banatzen diren hiru egunkariei dagozkie (lurralde horretako zirkulazio kontrolatuaren
% 13,5).
Aztertu diren 9 egunkarietatik Berria da osorik euskaraz argitaratzen den bakarra.
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2.2.- 2015. urtean aztertutako egunkarien hedapena

Hedapen osoa
Egunkaria
72.956
El Correo
53.493
El Diario Vasco
12.434
Deia
Gara*
Berria*
4.664
Noticias de Gipuzkoa
3.515
Diario Noticias de Álava
221.389
El País (edición País Vasco)
126.369
El Mundo (edición País Vasco)
494.820
Guztira
Prentsak Euskadin duen hedapen osoaren %
Prentsak Euskadin duen hedapen osoaren %

Hedapena EAEn
65.944
50.800
12.163
4.526
3.488
6.411
3.234
146.566
86,53%

98,06%
Iturria: OJDren kontrol-aktak (2016ko apirila) eta Noticias de Comunicación, OJDren
datuak aipatuta (365 zk., 2016ko otsaila)
*Gara eta Berria ez dira OJDren kontroletan agertzen.

Aztertutako egunkariek hedapenaren (salmentak) % 86,53 pilatu zuten EAEn, prentsari dagokionez; 2.2 taulan ikus
daiteke hori. Informazio orokorreko goiburuak bakarrik aintzat hartuta (beraz, kirolari eta ekonomiari buruzkoak
baztertuta), ehuneko hori % 98,06 bihurtzen da, OJDk gainbegiratutako zirkulazioa aintzat hartuta. Aintzat hartu behar
da Gararen eta Berriaren datuak ez daudela bertan jasota, ez direlako OJDren kontroletan agertzen.
Era berean, goiburu horiek, 2.3. irudian ikus daitekeen bezala, lurralde honetako irakurle gehienak erakarri zituzten.
Aipatutako bederatzi egunkariek ikusleen % 88,29 hartzen dute, eta ehuneko hori % 98,06ra iritsiko litzateke kirol
argitalpenak kontuan hartuko ez balira.
2.3. irudia: 2014. urteko Euskadiko prentsaren irakurle kopurua (milaka)
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Fuente: CIES (Estudio de Audiencia de Medios de Comunicación en el País Vasco)
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Azken urteotan prentsaren salmentak beherantz egin duen arren, Euskadi da egunkari gehien kontsumitzen dituen
(aleen erosketa) autonomia-erkidegoetako bat oraindik ere. OJDk hedapenari buruz emandako datuak eta 2015eko
urtarrilaren 1eko biztanleria-errolda aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoa izan da egunkarien per capita hedapen
handiena duten Estatuko autonomietan hirugarrena (77,3 kopia, 1.000 biztanleko). Balearrek (99,8) eta Nafarroak
(92,2) bakarrik gainditzen dute. Zenbaki horiek Espainiako batez bestekoa baino askoz handiagoak dira, 2015ean 45,2 ale
saldu zirelako 1.000 biztanleko.
CIESen datuen arabera, 2014. urtean euskal herritarren % 46,8k euren burua egunkarien irakurletzat zuen. Datu horiek
Libro Blanco de la Prensa 2015 lanak (AEDE - Asociación de Editores de Diarios Españoles elkartea da egilea) ematen
dituenen parekoak dira. Azterlan horretan esaten denez, EGM-AIMC (Estudio General de Medios-Asociación para la
Investigación de los Medios de Comunicación) azterlanari jarraituta, 2014an egunkarien irismenaren batez bestekoa
biztanleriaren % 29,76ra iristen zen. Euskadin, aldiz, % 43,62 zen; hots, berriz kokatzen du autonomia-erkidego hori
Estatuan eguneroko prentsa gehien kontsumitzen dutenen artean (4. lekua, Nafarroaren -% 49,50-, Asturiasen -%
44,10- eta Galiziaren -% 43,75- ondotik).
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2. AZTERKETAREN FASEAK
2.3. Albisteak bilatzea eta aukeratzea
Elikagaien Segurtasuna Euskal Autonomia Erkidegoko prentsan 2015. urtean txostena egiteko, ikerketa honetan kontuan
hartu diren 9 egunkariek aipatu urtean argitaratutako ale guztiak kontsultatu dira (bertsio inprimatua).
Albisteak iragazteko, Eusko Jaurlaritzak gaurkotasuneko dosier tematikoak egiteko, clipping zerbitzuak emateko
eta informazioa bilatzeko erabiltzen duen iPressReviwe tresna erabili da. Ikus-entzuleen inguruko azterlanetan
espezializatutako Kantarmedia enpresak sortutako plataforma da.
Bilaketa-lanean 12 hitz gako erabili dira gaztelaniaz, eta 24 euskaraz, guztiak ere Elikagaien Segurtasunarekin lotutakoak.
Euskaraz hedabide bakarra egoteak eta aurreko urteetako txostenen esperientziek gomendatu zuten xehetasun-maila
handiagoa erabiltzea euskaraz egiten ziren bilaketa semantikoetan.
Gaztelaniaz eginiko bilaketetako hitz gakoak: ELIKA, Seguridad Alimentaria, Riesgo alimentario, Alimentos, Alimentación,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria alimentaria, Salud, Nutrición, Alergia.
Euskaraz eginiko bilaketetako hitz gakoak: Elika, Elikagaien Segurtasun, Elikagaien arrisku, Elikagai, Nekazaritza,
Abeltzaintza, Arrantza, Elikagaien industria, Osasun, Nutrizio, Barazki, Fruta, Fruitu, Dieta, Esneki, Arrauntza, Arrain,
Arrisku, Arrantza, Kontsumo, Haragi, Okela, Animalia, Alergia.

2.4. Albisteak kategorizatzea eta aztertzea
Ikerketan, aipatu bederatzi egunkarien edizio inprimatuek 2015ean argitaratutako eta Elikagaien Segurtasunaren arloko
gaiekin lotutako testu guztiak aztertu dira.
Testuak aztertzeko eta jasotako datuak kategorizatzeko, bederatzi fitxa-multzo erabili dira, aztertutako item ezberdinen
arabera. Informazio horren berariazko tratamendurako, Excel programa erabili da.
Fitxa teknikoa
Aztertutako epea:
Dokumentuak aztertzeko
irizpideak

2015/01/01 al 2015/12/31
1 Datuen analisi kuantitatiboa (txertatze-kopurua egunkari eta hileko, gehigarri
tematikoak barne).
2 Testuetan jorratutako gaiak (Elikagaien Segurtasuna, elikagaiak/elikadura, nekazaritza/abeltzaintza/arrantza, elikagaien industria, ELIKA, elikagaien arriskua,
osasuna/nutrizioa/alergiak).
3 Testuen kokapena (atalak, gehigarriak eta koadernotxoak, azalean duen presentzia,
orrialdearen irekiera).
4 Azaleko testuak aztertzea.
5 Testuen egunerokotasun-mota (berria, luzea, iraunkorra) eta generoak (informazioa,
interpretazioa, iritzia).
6 Material grafikoaren azterketa (argazkiak eta infografiak).
7 Testuen ikuskaritza eta informazio iturriak. Testuetan gehien aipatzen diren
erakundeak eta pertsonak.
8 Arriskuaren pertzepzioa (“arriskua” hitza aipatzen duten testuak, ikuspuntuak,
jarduera-mota, gaiak, generoak).
9 Hilabeteko gairik aipagarrienak

Aztertutako egunkariak

El Correo
El Diario Vasco
Deia
Gara
Berria

Aztertutako egunkari-kopurua:

3.206

Elikagaien Segurtasunari buruzko
testu kopurua:

2.359

El País (EAEko edizioa, eta nazionala 2015/05/11tik aurrera)
El Mundo (EAEko edizioa)
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Álava
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2012

2013

2014

2015

Ahal den neurrian eta azken lau urteotan aztertutako
parametroen bilakabidearen inguruko ikuspegi globala
emateko, datuak erkatzen saiatu gara, aurreko hiru urteetako azterlanak aintzat hartuta. Aitzitik, erkatze-lan horrek
zenbait muga ditu.
Gogoratu behar da 2012. urteari dagokion lana txosten pilotu
zabalagoa izan zela, eta Elikagaien Segurtasunarekin
lotutako gai guztiak aztertu zituela: hala elikagaien kaltegabetasunari (food safety) nola elikagai horietarako irisgarritasunari (food security) dagozkionak. Bada, horrek eragotzi
egiten du azpiatal guztiak erkatzea urterik urte. Are gehiago,
lehenengo urtean albisteak 15 ataletan sailkatu ziren, eta
hurrengo hiru urteetan 7ra murriztu.
Nolanahi ere den, lehenengo txosten pilotu haren emaitzek
ahalbidetu egin zuten ondoko hiru urteetako azterlanak
berriz diseinatzea eta aztergaiak egokitzea.
Beste alde batetik, azpimarratu egin behar da 2012. urteari eta
2013. urteko lehenengo lau hilei dagozkien gaikako bilaketetan
azterketa hemerografikorako Acceso360 plataforma erabili zela.
Ondoren, iPressReview tresna erabiltzen hasi ginen. Bi lanabesek emandako ondorioen artean dauden aldeek zaildu egiten
dute konparazioa.
Arrazoi horiek direla eta, grafikoetan 2012-2015 aldirako
datuak agertzen diren arren, horien balorazioan eta interpretazioan, funtsean, azken hiru urteotako magnitudeetan
egiten da indar.
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3. 2015eko AZTERLANAREN ONDORIOAK

1
9 egunkari
2015
2.359 informazio
bestez bestekoa:
6,5 berri/egun

2

ELIKAGAIEN SEGURTASUNARI
BURUZKO BERRIAK
2015. urtean, Elikagaien Segurtasunari buruzko
2.359 informazio argitaratu dira guztira: batez
beste, 196,6 albiste dira hilean, edo 6,5 txertatze
eguneko, aztertutako egunkari guztien artean.
Kopuru handia da, aurreko urteetan
izandakoekin alderatuta.

GAIEN BILAKABIDEAREN AZTERKETA URTERIK URTE

Arrantza, Abeltzaintza,
Arrantzari lotutako gaiak
(% 40,9) dira gehien
errepikatzen direnak,
aztertutako egunkari ia
guztietan.

Bigarrenik,“Elikagaiak,
Elikadura” blokea
mantentzen da (% 27,6).
Bestalde, "Osasuna,
Nutrizioa eta Alergiak"
multzoarekin lotutako
gaiak hirugarren daude.

"Elikagaien Industria”
esparrua (% 12,3)
laugarren dago, item
erabilienei dagokienez.
Gainerako gaiak, hala
nola “Elikagaien
Segurtasuna” (% 1,2) eta
“Elikagaien Arriskua" (%
0,8) azken lekuetan
daude.
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INFORMAZIOEN BANAKETA ATALEN
ARABERA
Elikagaien Segurtasunarekin lotutako gaiak, gehienetan, atal espezifikoetan txertatzen dira.

Atala:

Local/Territorial/
Euskal Herria
Sociedad/Gizartea/
Al Día/Bizigiro
Ekonomia
Ciudadanos

El Correok "Ciudadanos” izeneko atalean kokatzen
ditu bere testu gehienak, El Diario Vascok “Al Día”
atalean, eta Berriak, halaber, “Bizigiro” atal espezifikoan. Hiru egunkari horiek sarri darabilte, halaber,
“Ekonomia” atala.
Diario de Noticias de Álavak, funtsean, “Araba” eta
“Sociedad” atalak darabiltza; Noticias de Gipuzkoa
“Ekonomia” eta “Gizartea” ataletan kontzentratzen
da; Deiak “Bizkaia” eta “Gizartea” erabili ohi ditu, eta
Garak “Ekonomia” eta “Euskal Herria” ataletan
metatu ohi ditu bere testuak.
Horrenbestez, hedabide bakoitzak erabilitako atalaren
izenak izen, gehien errepikatzen diren atalak, egunkari
guztietan, gizarteari, tokikoari/lurraldeari eta ekonomiari lotutakoak dira, hurrenez hurren.

4
Testuen
% 17,5 gehigarri
eta koadernotxo
berezietan
argitaratzen dira

KOADERNO BEREZIETAN ARGITARATUTAKO
TESTUAK
Hedabideek
benetan
gutxitan
darabiltzate
koadernotxo bereziak eta informazio-gehigarriak
“Elikagaien Segurtasuna”-ri buruzko testuak
argitaratzeko, batez ere aintzat hartzen bada oso tarte
egokiak direla elikadurari lotutako gaiak argitaratzeko.
2015. urtean, koadernotxo eta gehigarrietan testuen
%17,5 argitaratu ziren.
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ORRIALDE ARRUNTETAN
ARGITARATUTAKO TESTUEI EMANDAKO
GARRANTZIA

Portada % 7
Orrialdea
irekitzekoak
% 50
Irekitzen ez
dutenak % 43

6
Diario de Noticias de
Álavak, Berriak, Deiak
eta Noticias de
Gipuzkoak
argitaratzen dituzte,
ehunekotan, testu
gehiago azalean

Argitaratutako testuen % 7 azaletan nabarmentzen
dira. Testuen % 50ek orrialdea irekitzen dute;
hots, orrialdeko leku garrantzitsuena dute. Gainerako % 43a bigarren mailako testuei dagokie, eta
hainbesteko garrantzirik ez duten lekuetan kaleratzen
dira. Koadernotxoei dagokienez, % 12 islatzen dira
azalean, % 42 irekitzekoak dira eta % 45,9k ez dute
orrialderik irekitzen. 2015ean zertxobait ugaritu ziren
azaleko testuak, baina murriztu egin ziren orrialdea
irekitzen zutenak, orrialderik irekitzen ez dutenen
aldean. Horrek erakusten du desoreka txikia dagoela testuen kazetaritza-tratamenduan; izan ere,
azalen areagotzeak ez du bat egiten orrialde
irekitzeekin.

ARGITARATUTAKO TESTUEI EMANDAKO
GARRANTZIA, EGUNKARIEN ARABERA.
Diario de Noticias de Álava (% 12,5), Berria (% 9,6),
Deia (% 8,7) eta Noticias de Gipuzkoa (% 7,6) egunkariek argitaratu zituzten testu gehien azalean, ehunekotan, 2015. urtean, El Correok argitaratutako % 6,5en
gainetik eta El Diario Vascok argitaratutako % 2,9en
oso gainetik. Alabaina, azken bi egunkari horiek argitaratu zituzten informazio gehienak, 2015ean, orrialde
orokorretan. El Correok 412 albiste argitaratu zituen,
eta El Diario Vascok 338.

txostena: 2015

elikagaien
segurtasuna
7

EGILETZA ETA ERABILITAKO MATERIAL
GRAFIKOAREN MOTA

1.805 argazki
+
44 infografia
=
1.849 ilustrazio
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Aztertutako hedabideek guztira 1.849 ilustrazio erabili
zituzten, eta horietatik % 97,6 argazkiak dira. Gehienak (% 86,4) propioak dira, eta agentzienak % 13,6.
Halaber, ilustrazioak dituztenak gehiago dira informazioa dutenak baino (% 65,6 eta % 34,3, hurrenez
hurren). Bestalde, infografikoak % 2,3 eskas dira:
kopuru benetan txikia da, baina arrunta, aintzat hartuta ilustrazio-elementu horrek eskatzen duen lana.

ALBISTEEN GAURKOTASUNA

% 69,7
azken aldikoak
% 10
egunerokotasun
luzatua
% 20,3
egunerokotasun
iraunkorra

Hautatutako 2.359 testuetatik % 69,7 orain gutxiko
gertakizunei buruzkoak dira, % 20,3 egunerokotasun iraunkorrekoak eta % 10 bakarrik dira egunerokotasun luzatuaren ingurukoak. Azken aldikoen
nagusitasunak islatzen du hedabideek, funtsean,
eguneroko albisteak argitaratu dituztela. Gai
horiei txertatze bakarra eman diete.
Epe luzeko gaurkotasun indizea oso baxua da,
eta horrek erakusten du urtean zehar elikagaiekin lotutako alerta edo intoxikazio garrantzitsurik
ez dela egon; izan ere, kazetarien lan jarraitua
eskatuko zuketen. Arlo honetako gai esanguratsuenak OMEk haragi gorriaren kontsumoaz emandako
aholkuak eta esnearen ingurukoak izan dira.
Beste alde batetik, egunerokotasun iraunkorreko
informazioen ehunekoa, batez ere, eguneroko
informazioarekin loturarik ez duten gaien ondorio dira (adibidez, nutrizioa eta osasuna), baita
iritzi-generoei lotutakoak ere: gehienetan era horretako egunerokotasunari lotutako gaiak lantzen
dituzte.
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ERABILITAKO KAZETARITZA-GENEROAK

% 79,5
informazioa
ematekoak
% 14,8
interpretaziokoak
% 5,7
iritzia
ematekoak

% 70,7
informazio
% 26,2
laburrak
% 3,1
fotoargazkiak
Erreportajea
% 65,9
Elkarrizketa
% 26,6
Txostena
% 4,3

Iritzi-artikuluak
eta zutabeak
% 91,1
% 5,2
editorialak

Informazio-generoa (informazioa, laburra eta
fotoalbistea) da nagusi, argi eta garbi (testuen %
79,5). Ondoren daude interpretazio-generoari lotutako
testuak (erreportajea, elkarrizketa, kronika eta
txostena): testu argitaratu guztien % 14,8. Iritzi-testuak
(editoriala, artikulua, zutabea, kritika, zuzendariari
gutuna) txertatzeen % 5,7 dira guztira.
Informazio-albisteak nagusi dira, erraza delako
halakoak ekoiztea: interpretazio-generoek baino
lan gutxiago eskatzen dute, eta iritzi-generoek
eskatzen duten espezializazioa ez da beharrezkoa.

Informazio-generoari dagokionez, nagusi dira, argi
eta garbi, informazioak (% 70,7), laburren aurretik (%
26,2). Laburrak garrantzirik gabeko informazio-testuak dira, ia beti sinadurarik gabeak eta iturri zehatzik
gabeak. % 3,1, bestalde, fotoargazkiak dira.

Interpretazio-genero erabiliena erreportajea izan da
(% 65,9). Bigarren genero erabiliena elkarrizketa izan
da (% 26,6). Bi genero horiez gain, txostenen % 4,3a
bakarrik zenbat daiteke. Kronikek (% 1,7) eta publizitate-erreportajeek (% 1,4) ez dute garrantzia
estatistikorik.

Iritzi-artikuluak (% 57,8) eta zutabeak (% 33,3) izan
dira, argi eta garbi, 2015ean gehien erabilitako
iritzi-generoak. Editorialak argitaratutako iritzi
guztien % 5,2 izan dira. Zuzendariari gutunak
atalekoak % 3,7 besterik ez dira izan. Editorialek,
funtsean, kazetaritza-interes handiko bi gai lantzen
dituzte: EBren politika esnearen prezioen inguruan
eta OMEren adierazpena, non lotu egiten baita
koloneko minbizia haragi gorriaren kontsumoarekin.
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% 85,1
autonomikoak
% 10,1
Estatukoak
% 4,8
nazioartekoak
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IRUDIEN ESPARRU GEOGRAFIKOA
Elikagaien Segurtasunari buruzko testuen esparru geografiko
nagusia autonomikoa da: % 85,1etik gora izanik, zati handiz da
erabakigarriena. Estatutik datozen albisteak % 10,1 dira, eta
nazioarteko testuak % 4,8.
Elikagaien Segurtasunari buruzko testu gehienak EAEn edo
Estatuan gertatutakoei dagozkie. Oso gutxi dira nazioartekoak.

INFORMAZIO-ITURRIAK

Erredaktoreek
sinatutako testuak:
% 52,1
Adituek sinaturiko
testuak: % 4,3

Informazio-agentzietako
Testuak: % 5,8
Sinadurarik gabeko
testuak: % 36,5

12

Elikagaien
Segurtasunaren
arloko espezializazio
mugatua
(388 kazetari)
Erredaktore
bakoitzak, batez
beste, 3,2 testu/urte
sinatzen ditu
% 13,4 kazetarik 6
testu edo gehiago
sinatu dituzte

Argitaratutako testu guztien % 52,1 erredaktoreek
idatzi dituzte, eta egiletza argitaratutako testua
sinatuz utzi dute idatziz. Aitzitik, sinatu gabeko
testuak % 36,5 izan dira. Kopuru nabarmen
handia da, eta, neurri batean, beheratu egiten du
argitaratutako hainbat testuren kalitatea. Beren
kolaborazioekin azterketaren eta iritziaren bidez
kalitatea ematen duten pertsonei dagokienez, kopuru
osoaren % 4,3 dira. Informazio-agentziek 137 testu
eman dituzte guztira (% 5,8).

ERREDAKTOREEN PARTAIDETZA
388 profesionalek (kopuru nabarmena) parte hartu dute,
2015ean, kazetariek sinatutako testuetan. Horrek erakusten du gaion inguruko espezializazio txikia dela. 388 erredaktore horiek 1.229 albiste ekoizten parte hartu dute; hots,
3,2 testu profesional bakoitzeko. Diario de Noticias de
Álava eta El Correo dira (bietan 4 testu/erredaktore da
batez bestekoa) espezializazio-maila handiena duten
biak. Aurkako muturrean, El País da 2 testu/erredaktore
muga gainditzen ez duen bakarra. Testuak sinatu dituzten
kazetari guztien artean, % 13,4k (52 kazetari) esku hartu
dute 6 albiste edo gehiago egiteko lanetan.
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ADITUEK IDATZITAKO TESTUAK

Adituek
argitaratutako
testuen ehuneko
baxua (% 4,3)

14

Elikadurarekin lotutako gaietan espezializatutako
pertsonek, beren ikuspuntu singularrak iritzi-generoen
(artikulu eta zutabeak) bidez ematen dituztenek, kota
benetan baxuak dituzte. 2015ean 44 aditu aritu dira (101
testu; hots, testu guztien artean, testu espezializatuen %
4,3). Salbuespenen bat salbuespen, beraz, oso ekarpen
puntualak eta ezegonkorrak dira.

INFORMAZIO-AGENTZIEK EMANDAKO ETA
ENPRESEK BABESTUTAKO TESTUAK

Testuen ekoizpenean informazio-agentzien partaidetza
benetan baxua da; ehunekotan, % 5,8koa. EFE (% 49,6) eta
Informazio-agentzien Europa Press (% 37,9) agentziek biltzen dituzte
ekarpen eskasa
informazio-agentziek esku hartu duten ia testu guztiak.
Enpresek babestutako testuak % 1 baino ez dira izan
(% 5,8)
argitaratutako testu guztien artean. Eroski Consumer da testu
horien babesletzari loturik urterik urte aztertutakoen artean
Enpresek
Eroski Consumer da testu horien babesletzari loturik urterik
babestutako testuen urte aztertutakoen artean agertzen den elikadura-enpresa
garrantzia txikia
bakarra.
Zuzendariari bidalitako gutunak direla eta, editatutako testu
(% 1)
guztien % 0,2 besterik ez dira; beraz, garrantzirik gabekotzat
jo dezakegu irakurleek Elikagaien Segurtasunari buruzko
testuetan izan duten esku-hartzea.

15
Testuen % 35
informazio-iturririk
gabekoak
(albiste laburrak eta
fotoalbisteak)

Testuen % 64,5ek
iturria du:
pertsonalak

erakundeenak
aldizkari espezializatuak
elikagaien arloko enpresak

INFORMAZIO-ITURRIAK, KATEGORIEN ARABERA
2015ean argitaratutako testu guztien artetik, 838k (guztien % 35,5) ez
zuten inolako informazio-iturririk aipatu. Kopuru benetan handia da,
491 albiste labur eta 59 fotoalbiste y que incluye la práctica totalidad de
las 491 noticias breves y las 59 fotonoticias. gehienak barne hartzen
dituena. Oso datu garrantzitsua da, aintzat hartzen bada iturria isiltzeak
irakurleari datu garrantzitsu bat ezkutatzen diola eta argitaratutako testuari
sinesgarritasuna kentzen diola. Informazio-iturria esplizituki aipatzen
diren txertatzeak 1.521 dira (% 64,5). Zehazki, 2.274 iturri baliatu dira
horiek ekoizteko; hots, batez beste, 1,5 iturri testu bakoitzeko. Testu
horien artean, % 75,1 pertsonei dagozkie, % 19,7 erakundeak dira, %
3,7 argitalpenak eta % 1,4 enpresa babesleak
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ITURRI PERTSONALEN TIPOLOGIA
Iturrien % 69,4
aritu dira
bozeramaile:
% 30,5 pertsona
beren izenean

Testuak egiteko erabilitako 1.708 iturri pertsonaletatik % 69,4
organismo baten izenean jardun duten pertsonak izan dira. Oro
har, iturri bereiziegiak dira, eta horrek esan nahi du espezializazioa txikia dela. 421 albistetatik, 24 iturri pertsonalek baino ez
dute parte hartu 6 albiste edo gehiago idazten; hau da, batez
beste 17,5 testu iturri bakoitzeko. Bestalde, albisteen % 30,5
sortzeko lanetan, beren izenean eta inongo organismorik
ordezkatu gabe jardun dute egileek. Iturri batek besterik ez du
esku hartu 3 albiste baino gehiago sortzen.
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ITURRI PERTSONALAK BOZERAMAILE
Iturri pertsonalen
% 35,5
administrazioarenak
dira
% 33,4 gizartearen edo
elkarte profesionalen
ordezkarienak dira
% 18,8 zientzialari eta
adituenak dira
% 12,2 elikakateko
kideenak dira
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Organismo publiko edo pribatu baten
ordezkari aritu diren iturri pertsonalek esku
hartzen duten 1.187 informazioetatik (iturri
guztien % 75,1) 422 testu (% 35,5)
Administrazioaren edo Elikagaien
Segurtasunaren agentzien ordezkariek eginiko
testuak izan dira; 397 testu (guztien % 33,4)
gizartearen edo elkarte profesionalen
ordezkariek egin dituzte; 223 informazio (%
18,8) zientzialari, aditu, unibertsitateetako kide
eta irakaskuntza-zentroak ordezkatzen edo
ospitaletan eta osasun-zentroetan
mediku-ardurak dituzten iturriak tarteko sortu
dira; azkenik, 145 testuk (% 12,2) elikakateko
pertsonak dituzte iturri.

INFORMAZIO-ITURRI PERTSONALAK, SEXUAREN
ARABERA
Iturri pertsonalen
% 70,4 gizonak dira
% 29,6 emakumeak
dira

Testuak egiten esku hartzen duten iturri pertsonalak sexuaren
arabera begiratzen badira, % 70,4 gizonak dira, eta % 29,6
emakumeak. Gizonek informazio-iturri gisa duten lekua
askoz handiagoa da emakumeek dutena baino.
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Gobernuz kanpoko
erakundeak (% 26,9)
Administrazioa
(% 19,4)
Nazioarteko erakundeak
(% 15,8)
Ikerketa-zentroak
(% 14,2)

20
% 1,4 enpresak
(Garrantzirik
ez)
% 3,7 aldizkari
espezializatuak
(erabilera eskasa)

ERAKUNDEETAKO ITURRIEN
BILAKABIDEA
Erakunde-iturriek osatutako taldearen
baitan (beren izenean eta inolako
bozeramailerik gabe dihardute),
lehenengo lekua GKE, sindikatu,
alderdi eta elkarteek osatutako
taldeak du (% 26,9); ondoren,
administrazioa dago (% 19,4).
Hirugarren multzoan nazioarteko
erakundeak daude (% 15,8),
ikerketa-zentroekin (% 14,2) batera.

ENPRESAK INFORMAZIO-ITURRI GISA
Batzuetan, enpresak ere informazio-iturri dira. 2015ean 32
testu editatu ziren guztira, eta horietan 15 enpresak esku
hartu zuten (erabilitako informazio-iturri guztien % 1,4).
Presentzia handiena duten enpresen artean, 3 elikaduraren
esparrukoak dira: Eroski (11 txertatze), Kaiku (4 txertatze) eta
Mercadona (2 txertatze). Enpresek iturri gisa duten
esku-hartzea (elikaduraren esparrukoak barne) garrantzirik
gabekotzat jo daiteke.
Aldizkari espezializatuek (izan zientziaren esparrukoak,
izan elikaduran besterik ez dabiltzanak) ez dute, oraindik
ere, esku-hartze esanguratsurik. 2015. urtean, 85 testuk
besterik ez zituen erabili aldizkari espezializatuak iturri gisa
(erabilitako iturrien % 3,7).
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ARRISKUAK AIPATZEN DITUZTEN ALBISTEEN
BILAKABIDEA

“arrisku” hitza
albisteen
% 8,9k dakarte
hitz hori

22
Lehenik:
“Osasuna,
Nutrizioa, Alergiak”
(% 67,3)
Bigarrenik:
“Elikagaiak,
elikadura” (% 13,3)

23
aholkuak bai
(% 55,9)
prebentzio gutxi
(% 26,1)
alerta gutxi
(% 4,3)

2015ean argitaratutako albisteetan 211tan (argitaratutako
testu guztien % 8,9) erabili zuten “arrisku” hitza
beren-beregi. Ehuneko egiazki moderatua da. Haragi
gorriaren kontsumoa koloneko minbiziarekin lotzen duen
OMEren adierazpena salbuetsita (osasun publikoarekin
lotutako gaia balitz bezala landu zen, ez elikagaiak eragindako arrisku gisa), urtean zehar ia ez da gertatu elikagaiek
eragindako alertarik. Gainera, aintzat hartu behar da gerta
daitezkeela kazetariek edo komunikabideek elikagai-alertatzat jotzen ez dituzten alertak.

ARRISKUARI BURUZKO ALBISTEETAKO GAIRIK
OHIKOENAK
“Arrisku” hitza duten gai garrantzitsuenak, hedabideek
2015ean zehar argitaratutako albisteen artean, “Osasuna,
nutrizioa, alergiak” multzokoak dira; batez ere lehenengo
itema; izan ere, hor biltzen dira OMEren testuak (%
67,3). Bigarrenik, lehenengotik tarte handira (% 13,3)
“Elikagaiak, elikadura”-rekin lotutakoak daude; hirugarrenik, txertatze-kopuru berarekin, “Nekazaritza, abeltzaintza,
arrantza” eta “Elikagaiek eragindako arriskua” multzoetakoak daude (% 6,6).

ELIKAGAIEK ERAGINDAKO ARRISKUEI BURUZKO
ALBISTEEN KAZETARITZA-TRATAMENDUA
“Arrisku” hitza beren-beregi jasotzen duten Elikagaien
Segurtasunari buruzko testuen artean, % 55,9k aholku
ematen diote irakurleari. Prebentzio- eta/edo kontrol-neurriak argitaratzen dituzten 55 testu izan dira (% 26,1).
Bestalde, elikagaiei lotutako alerta edo krisiak jasotzen
dituzten txertatzeak % 4,3 besterik ez dira izan.
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% 44,6k arriskuaren
ikuspegi negatiboa
% 31,7k ikuspegi
neutroa
% 23,7k ikuspegi
positiboa
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IKUSPEGI MOTA ARRISKUEI BURUZKO
INFORMAZIOETAN: POSITIBOA, NEGATIBOA
EDO NEUTROA
Kazetariek arriskuaren inguruko albisteen inguruan
duten ikuspegiari dagokionez albisteen % 44,6k
ikuspuntu negatiboa ematen diote irakurleari,
elikadura-arriskuak eragindako egoerari dagokionez.
Bestalde, % 31,7k ikuspegi neutroa darabilte,
arriskuaren alderdi positiboak edo negatiboak aurkeztu
gabe. % 23,7k, aldiz, ikuspegi positiboa ematen dute.

ARRISKUEI BURUZKO ALBISTEEN
EGUNEROKOTASUN MOTA

arriskuei buruzko
albisteak:
% 42,2
azkenaldikoak
% 35,1 gaurkotasun
luzatukoak
% 22,7 gaurkotasun
iraunkorrekoak

Kazetaritza-gaurkotasuna aintzat hartzen badugu,
arriskuen inguruko albisteen % 42,2 (89 txertatze)
azkenaldiko gaurkotasunekoak dira, % 35,1 (74 albiste)
gaurkotasun luzatukoak eta % 22,7 (48 pieza) gaurkotasun iraunkorrekoak.
2015ean Elikagaien Segurtasunari buruzko argitaratutako informazio guztiei dagokienez (2.359 testu; begiratu
8. ondorioa), azkenaldiko testuek % 69,7 hartzen zuten,
egunerokotasun luzatukoek % 10 eta egunerokotasun
iraunkorrekoek % 22,3. “Arrisku”-a aipatzen duten
albisteetan, egunerokotasunaren ikuspegitik, murriztu egiten dira azken aldikoak, mantendu egiten dira
egunerokotasun iraunkorrekoak eta nabarmen
ugaritzen dira egunerokotasun luzatukoak. Hori hala
da, arriskuei buruzko testuak, oro har, ondoz ondoko
zenbait egunetan argitaratzen diren albiste garrantzitsuak direlako.
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KAZETARITZA-GENEROEN PRESENTZIA
ARRISKUEI BURUZKO ALBISTEETAN

arriskuei buruzko
albisteak
% 51,6 informazioa
ematekoak
% 40,8
interpretaziokoak
% 7,6 iritziak

27

“Arriskua” aipatzen duten informazioen % 51,6
informazio-generokoak dira (informazioak, laburrak eta fotoargazkiak), eta % 40,8 interpretazio-generokoak (erreportajeak, elkarrizketak,
kronikak eta txostenak); horrenbestez, bi informazio-multzo horiek arriskuei buruzko testu guztien %
91,8 biltzen dituzte. Iritzi-artikuluek arriskuei buruz
argitaratutako albisteen % 7,6 hartzen dituzte.
2015ean argitaratutako testu guztiei dagokienez
(begiratu 9. ondorioa), informazio-testuek 27 puntu
egin dituzte behera, eta interpretazioa ematen
dutenek % 26 eta iritzi-artikuluek % 1,9 egin dute
gora, hurrenez hurren. Ehunekoen aldaketa logikoa
da; izan ere, elikagaiek eragindako arriskuei
buruzko testuen garrantziak dakar irakurleari
sakontasun handiagoko informazioa ematea, eta
interpretazio-generoak erabiltzea; izan ere,
informazio hutsa baino sakonagoak eta landuagoak dira. Halaber, logikoa denez, gora egin dute
iritzi-testuek: zutabe, artikulu edo editorialek.

2015EAN GEHIEN NABARMENDUTAKO
GAIAK

Arreta handiagoa
“Nekazaritza,
abeltzaintza eta
arrantza” multzoari

“Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza” esparrua
agertu zen 2015eko 12 hilabeteetatik 10etan
arreta mediatiko handiena jaso zuten testuetan.
Abeltzainek esnearen prezio baxuaren aurrean
azaldutako haserrea eta arrantza-sektorearekin
lotutako albisteak landu ziren, besteak beste, gai
horien artean. Bigarren maila batean geratu ziren
“Elikagaiak, elikadura", “Elikagaien industria” eta
“Osasuna, nutrizioa eta alergiak” multzoetakoak.

txostena: 2015

elikagaien
segurtasuna
4. ONDORIO KONPARATIBOAK: 2012, 2013, 2014 ETA 2015

OHARRA:

2015ari buruzko azterlan honetan konparatu egin dira datu interesgarrienak aurreko hiru txostenetan bildutakoekin (bereziki,
azken bietan bildutakoekin). Helburua da aztertutako gai bakoitzean hedabideek markatu duten joera islatzea, aztertutako lau
urteak aintzat hartuta. . Atal honetan, positibotzat jo da konparazio-datu guztiak biltzea eta azterlanean landutako atalekin lotutako
ondorio garrantzitsuenetako batzuk lantzea.
2.4 atalean azaldu dene 2012ari dagokion txostena “azterlan pilotua” izan zen. Helburu zuen gai-esparruak zehaztea (testuak
sailkatze aldera) eta testuok bilatzeko sistema bera fintzea, etorkizuneko lanei begira. Hori dela eta, beti ez da posible izan urte
hartako datuak ondoko hiru txostenetan bildutakoekin zehatz
konparatzea.
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ELIKAGAIEN SEGURTASUNARI BURUZKO
ALBISTEAK

Argitaratutako
testuak etengabe
ugaritu dira:
820 2012an,
1.803 2013an,
1.864 2014an eta
2015 2.359ean.

2015ean, guztira, Elikagaien Segurtasunari buruzko
2.359 albiste argitaratu dira; hots, 196,6 albiste hileko
edo 6,5 eguneko, aztertutako egunkari guztien artean.
2012an, beste lan-metodologia batekin, 820 testu
atzeman ziren: 68,3 albiste/hilabete edo 2,2
albiste/egun. 2013an, hurrengo urteetako metodologia
berarekin,
1.803
testu
izan
ziren
(150,2
txertatze/hilabete edo 4,9 albiste/egun. 2014an 1.864
albiste kaleratu ziren guztia; hilabetean, batez beste,
153,3 (5,1 albiste/egun). Testuen kopuruaren
ikuspegitik, 2014an areagotze txikia gertatu zen,
aurreko urtearekiko (% 3,3); baina, 2015ean biderkatu
egin da bildutako testuen kopurua: hilabeteko batez
bestekoa 196,6koa (6,5 albiste/egun) izan da; hots,
2013aren aldean, % 30,8ko areagotzea.

txostena: 2015
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INFORMAZIOEN BILAKABIDEA AZTERTUTAKO
EGUNKARIETAN

Egunkari
guztiek, Berriak
izan ezik, gorako
joera dute
testuen edizioari
dagokionez

3

El Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario de
Noticias de Álava, Deia eta Gara egunkariek gorako lerro argia
islatzen dute, azken urteotan, testuak txertatzeari dagokionez.
Berriak, areagotze txikia izan zuen 2013tik 2014ra bitartean, baina
aintzat hartzeko moduko beherakada duen egunkari bakarra da;
izan ere, 2014an baino 61 testu gutxiago argitaratu ditu. El Paísek
eta El Mundok dituzten joerak ez dira aipagarri; izan ere, oso kota
baxuetan dihardute, nahiz eta aurreko urtearekiko joera goranzkoa
izan.

GAIEN BILAKABIDEAREN AZTERKETA URTERIK URTE

“Elikagaiak,
elikadura” da
gorako joera
handiena duen
gaia

4

2012-2015 tartean aztertutako gai guztietan gorabeherak dauden
arren, “Elikagaiak, elikadura” da gorako joera argia islatzen duen
bakarra, azken hiru urteotan. “Nekazaritza, abeltzaintza,
arrantza” multzoak nabarmen egin du gora 2015ean (% 40,9),
2012aren aldean (% 13,86); baina, 2014an beherakada arina izan
zuen aurreko urtearekiko. Gainerako gaiek beherako joera dute
urterik urte, “Elikagaien industria” izenekoak izan ezik: gora
egin zuen 2012tik 2013ra (% 9,83tik % 17,9ra); baina, behera egin
zuen 2014an (% 12,3) eta 2015ean aurreko ehuneko berari eutsi
dio.

INFORMAZIOEN BANAKETA ATALEN ARABERA

“Ekonomia”
atala da
hazkunde
iraunkorra
mantentzen
duen bakarra

2012tik 2015era bitartean, ehunekotan, “Ekonomia/Economía” atala da
lau urteotan hazkunde iraunkorra mantentzen duen bakarra; gainera,
2012an % 6,8 izatetik 2015ean % 22,1 izatera igaro da. “Local, Territorial” atala 2012ko % 29,7tik 2013ko % 30,7ra igaro da, baina 2014an %
23,8ra jaitsi zen, eta 2015ean % 27,9ra igo. "Ciudadanos" atalak
2012an jo zuen goian, % 13,8rekin, eta gainerako urteetan inoiz % 13ra
heltzen ez den mailan orekatzen da. Halaber, “Opinión/Iritzia” atalak
ehuneko handiagoa izan zuen 2012an (% ,65). 2013an, aldiz, % 3,7koa
izan zen.

txostena: 2015
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ORRIALDE OROKORRETAN
ARGITARATUTAKO TESTUEI EMANDAKO
GARRANTZIA

Testu gehiago
azalean
Testu gutxiago
orrialdea irekitzen

6

Urteak igaro ahala areagotu egiten da Elikagaien
Segurtasunari buruzko testuei emandako garrantzia, nahiz eta areagotze oso moderatua izan. Azaleko txertatzeak arian-arian hazten dira: 2012an %
0,12, 2013an % 3,8, 2014an % 6,4 eta 2015ean % 7,3.
Orrialdeak irekitzeari dagokionez, testu horien
ehuneko handiena 2012an dago: % 56,6. 2013an,
testu horien ehunekoa % 49,2ra jaisten da, eta
2014an puntu bat gehiago jaitsita, % 48,2an dago.
2015ean 0,8 puntu berreskuratu ziren 2013an
markatutako kotaren gainetik, baina 6 puntu azpitik
2012an markatutako % 56tik.

KOADERNOTXO BEREZIETAN
ARGITARATUTAKO TESTUAK
Koadernotxoetako
agerrerak ugaritu
egin dira, azken
urtean izan ezik:
2012 % 1,9
2013 % 13,7
2014 % 20,6
2015 % 17,5
El Diario Vascok
goranzko joera argia
du azken hiru
urteotan

Testuak argitaratzeko koadernotxo berezien erabilerak
goranzko joera du, azken urtean izan ezik, 2012az
geroztik. Urte hartako ehunekoa oso baxua izan zen: %
1,9. 2013an kopuru hori % 13,7koa zen, eta 2014an %
20,6koa. 2015ean atzerakada gertatu zen: % 17,5
dagokio.
2012. urtea salbu, non Deiak (6 albiste), Garak (4 testu)
eta Noticias de Gipuzkoak (3 testu) argitaratu baitzituzten
testu gehien koadernotxoetan, El Diario Vasco eta El
Correo dira, hurrenez hurren, 2013-2015 tarteko kota
handienak dituzten egunkariak. Aitzitik, ehunekotan,
hazkunde iraunkorrari eusten dion egunkari bakarra El
Diario Vasco da: % 0 2012an, % 29,5 2013an, % 34,9
2014an eta % 36,2 2015ean. Halaber, El Mundon areagotze txikia gertatu da azken urteotan: 2012an % 0;
2013an % 3,2; 2014an % 7,8 eta 2015ean % 8.

txostena: 2015
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TESTUEI KOADERNOTXO BEREZIETAN
EMATEN ZAIEN GARRANTZIA

Azal gehiago
koadernotxoetan,
baina orrialdeak
irekitzen dituzten
orrialde gutxiago

8

Koadernotxo
berezietan
testuei
emandako
garrantziak ezoreka nabarmena du; zehazki, testuak
etengabe ugaritzen dira azaletan, baina etenik
gabe ere, gero eta testu gutxiago dago orrialdeak
irekitzen. Ildo horretatik, ehunekotan, azaleko
testuak % 0 izan ziren 2012an, % 2 2013an, % 11,2
2014an eta % 12 2015ean. Bestalde, orrialdeak
irekitzen dituzten testuen kopuruak gorabeheratsuak
dira: % 93,7 2012an, % 56,2 2013an, % 45,8 2014an
eta % 42 2015ean.

EGILETZA ETA ERABILITAKO MATERIAL
GRAFIKOEN MOTAK

Informazio-argazkiak
ugaritu dira
Ilustrazio-argazkiak
eta infografikoak
murriztu dira
Argazki propioak
areagotu dira,
agentziakoen
aurretik

Azken hiru urteetan, ehunekotan eta sistematikoki
ugaritu dira informazio-argazkiak: % 28,5 ziren
2013an, % 31,1 2014an eta % 34,3 2015ean. Aitzitik,
2013an nabarmen murriztu ziren: zehazki, 17,6 puntu
2012aren aldean. Aitzitik, bestela ezin izan zitekeenez,
ilustratiboek (aurreko urtearen aldean 17,7 puntu egin
zuten gora) beheranzko joera izan zuten 2015era
bitartean.
Material grafikoaren egiletza dela eta, argazki propioak
(2013an 7,3 puntu egin zuten gora aurreko urtearen
aldean) beren kota minimora jaitsi dira 2014an (% 76).
Horrek
erakuts
lezake
ilustrazio
grafikoaren
kalitatearen inguruko interesa galdu dela. Nolanahi ere
den, 2015ean hedabideetako profesionalek eurek
lortutako irudiek beren kota altuena lortu zuten (%
86,4), 2013ko kota baino 2,4 puntu gorago.
Infografikoen kotak oso baxuak dira, eta joera
beheranzkoa da, etengabe: 54 2012an, 52 2013an, 45
2014an eta 44 2015ean).

txostena: 2015
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Azken aldiko
egunerokotasun
a nagusi eta
egonkor
Luzatua
etengabe
ugaritzen
Iraunkorrak
behera egin du
urtean
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ALBISTEEN GAURKOTASUNA
Aztertutako lau urteetan zehar, azken aldiko egunerokotasuna nagusi eta kota egonkorrekin mantentzen da: 2012an
% 69,6koa zen, 2013an eta 2014an % 70,2koa, eta 2015ean
% 69,7koa. Egunerokotasun luzatuko testuek egonkortasunez egin dute gora: 2012an % 1,95, 2013an % 2,3, 2014an %
5,2 eta 2015ean % 10. 2014an, anisakisari eta esneari
buruzko prezioek, eta 2015ean OMEk haragi gorriaren
kontsumoaz emandako aholkuek eragiten dute testu
horien goranzko joera etengabea.

ERABILITAKO KAZETARITZA-GENEROAK

Interpretazio (elkarrizketa,
kronika) eta

iritzi-generoen

(editoriala, zutabea,
kritika)

beherakada
nabarmena 2012.
urtearen aldean

Informazio-generoek 2012an izan zuten kota baxuena (%
66,2); aitzitik, 2013an % 80,1era igo ziren, eta hurrengo bi
urteetan antzeko mailan mantendu ziren, 2013an baino
zertxobait baxuago.
Interpretazio-generoek, aldiz, 2012an jo zuten kota gorena
(% 21,4), eta 2013an maila beherenera iritsi ziren (% 12,5).
Orduz geroztik, apurka eta etengabe egin zuten gorantz,
nahiz eta gorakada nabarmena ez izan: 2014an % 14,6 izan
ziren, eta 2015ean % 14,8.
Halaber, 2012akoa izan zen iritzi-testuen kota altuena (%
12,4) testu guztien artean. Aitzitik, orduz geroztik beherakadatxoa dago hedabideek erabilitako iritzi-generoetan: % 7,3
2013an, % 6,8 2014an eta % 5,7 2015ean.
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Informazioa
gutxiago
garatzeko joera
2015ean albiste
gutxiago eta
labur eta
fotoalbiste
gehiago
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Erreportajeen
ugaritze
nabarmena
Elkarrizketen
beherakada
esanguratsua

INFORMAZIO-GENEROEN BILAKABIDEA
Informazioak edo albisteak, (2013an 6,1 puntu egin
zuen, 2012aren aldean) beheranzko joera du
ehunekoetan azken hiru urteotan: 2013tik 2015era
bitartean 7 puntu galdu ditu ehunekotan.
Aitzitik, laburren ehunekoek (4,5 puntu jaitsi ziren 2013an)
6,1 puntu egin dute gora azken hiru urteotan (2013-2015).
Fotoalbisteek ere gora egin dute: % 2,1 2013an eta % 3,1
2015ean; baina, ez dira iristen 2012ko gehieneko kotara:
% 3,8.
Horretatik guztitik ondoriozta dezakegu, irregulartasunez
bada ere, argitaratutako informazio-testuen kalitate
orokorrean halako beheranzko joera dagoela: testu
labur eta sinadurarik gabeko gehiago daude,
gehienetan iturria beren-beregi azaldu gabe, garapen
handiagoa eskatzen duten albisteen kaltetan.

INTERPRETAZIO-GENEROEN BILAKABIDEA
Azken hiru urteotan aldaketa nabarmena gertatu da erabilitako interpretazio-generoen inguruan. Hori islatzen du,
bereziki, erreportajeen kopuruak gora egin izanak. Aldagai
hori ia bikoiztu egin du bere presentzia bi urtean: % 33,6
2013an eta % 65,9 2015ean; beraz, gainditu egiten du ordura
arteko gehieneko kota: % 57,9 2012an.
Alderantziz, antzeko beherakada gertatu da argitaratutako
elkarrizketetan: 2013tik 2015era % 26,9ko galera gertatu
da, 2012an ezarritako % 35,8a baino askoz beherako. Txostena (% 5,1 2012an eta desagertua 2013an eta 2014an)
goraka hasi zen 2015ean (% 4,3). Gainerako interpretazio-generoek, publierreportajeek eta kronikek esangurarik
gabeko kotak dituzte.
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IRITZI-GENEROEN BILAKABIDEA
2015ean, iritzi-zutabeek (2012an, 2013an eta 2014an
antzeko kotan egon ziren, % 41 inguruan) nabarmen egin
dute behera, % 33,3ra iritsita.
Aitzitik, iritzi-artikuluak etengabe ugaritu dira 2012tik
2015era bitartean: % 42,6 2012an, % 46,2 2013an, % 50
2014an eta % 57,8 2015ean.
Editorialen joera irregularra da, zerra-hortzen antzekoa:
2012an eta 2014an jo zuten behea, % 2 ingururekin; 2013an
eta 2015ean, aldiz, kota altuenak erdietsi zituzten, % 5,2
inguruan.

Zutabeek
behera egin
dute
Iritzi-artikuluak
ugaritu dira
Editorialak
mantendu egin
dira
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ALBISTEEN ESPARRU GEOGRAFIKOA

Esparru
autonomikoa
ematen ditu,
zati handiz,
informazio
gehienak

15

Autonomien esparru geografikoa da nagusi, argi eta
garbi, urte guztietan. 2015ean zertxobait areagotu da, eta
2012a baino 4 puntu gorago dago. Estatuan (2012-2014
tartean gora egin zuen arian-arian, % 7,7tik % 13,8ra),
behera egin du aztertutako azken urtean: 2015eko kota %
10,1ean dago. Nazioartean, beheranzko joera dago 2012tik
(% 10,8) 2014ra (% 2,9). Nolanahi ere den, azken urtean
moderazioz areagotu da: 2015ean % 4,8.

Mantendu egiten
dira erredaktoreek
egindakoak
(% 51-54)

Sinadurarik
gabeko testuak
ugaritzeko joera

(% 26,2 2012an eta
% 36,5 2015ean)

INFORMAZIO-ITURRIAK
2012tik 2015era bitartean ez zen aldaketa
garrantzitsurik
gertatu
erredaktoreek
eginiko
testuetan.
2012an,
txertatze
guztien
artean,
erredaktoreen testuak % 54 ziren. 2013an, aldiz, % 53,1
izan ziren. 2014an % 51,1eraino jaitsi zen ehunekoa, eta
2015ean gora egin du berriz: % 52,1 dira.
Sinadurarik gabeko testuak etengabe ugaritzen dira
2012az geroztik: % 26,2 izan ziren orduan, eta % 36,5
2015ean.

txostena: 2015
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ERREDAKTOREEN PARTAIDETZA

Elikagaien Segurtasunaren esparruko espezializazio maila
mugatua etengabea izan da 2012-2015 aldian. Nolanahi
ere den, hobekuntza nabarmena atzeman da aztertutako
lau urteetan. Zehazki, 2012an, erredaktore bakoitzaren
batez besteko testu-kopurua %1,86 izan zen. Zenbateko
Testu/erredaktore batez hori areagotu egin zen 2013an (2,5 testu kazetari
bestekoa 1,86koa zen bakoitzeko) eta 2014an (2,6 testu 2014an). 2015ean
2012an, eta 3,2koa izan nabarmen handitu zen ehuneko hori: 3,2 pieza
da 2015ean
profesional bakoitzeko.
2015ean, 52 kazetarik Bestalde, aipatzekoa da urte bakoitzeko gutxienez 6 testu
sinatu zituzten 6 testu sinatu duten kazetarien kopuruak gora egin duela.
2012an 12 erredaktore bakarrik iritsi ziren 6 piezako mailara,
edo gehiago
eta 2013an 34. 2014an, gorakada oso txikia izan zen (35),
(2012an 13 izan ziren) baina 2015ean aurrerapen benetan handia gertatu da: 52
kazetarik lortu edo gainditu zuten 6 testuko kopurua; hots,
% 48,5eko igoera aurreko urtearen aldean.

Elikagaien
Segurtasunaren arloko
espezializazio mugatua
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SINADURA ESPEZIALIZATUEK EGINDAKO
TESTUAK

Adituen testuak
etengabe murriztu
dira
(2012ko % 13,5etik
2015eko % 4,3ra)

2015ean atzerakada nabarmena gertatu zen sinadura
espezializatuek eginiko testuetan. 2012an, testu
argitaratu guztien artean adituek sinatutakoak % 13,5
izan ziren; hots, aztertutako urte guztietan ehuneko
handiena. 2013an, adituek sinatutako testuak % 6,7 izan
ziren. 2014an, adituen testuek behera egin zuten berriz, %
5,4ra. 2015ean argitaratutako 2.359 testuen artean,
adituen 101 editatu ziren; hots, aztertutako urte guztietako
kota baxuena %4,3.
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INFORMAZIO-AGENTZIEK EMANDAKO TESTUAK

Agentzien testuen
ehunekoak
Baxuak dira
(% 4,9-5,8)

19

2015ean, agentzien parte-hartzea % 5,8koa izan zen, aurreko urtean baino % 1,2 gutxiago. Testu horietatik ia guztiak
EFE eta Europa Press agentziek eman dituzte. Azken 4
urteotan, EFEren testuek behera egin dute, eta Europa Pressen testuek gora. Ehunekotan, datu hauek dagozkio EFEri:
% 85 2012an, % 59,2 2013an, % 52,3 2014an eta % 49,6
2015ean. Bestalde, hauek dagozkio Europa Pressi: % 25,5
2013an eta % 37,9 2015ean.

ENPRESA ETA ERAKUNDEEK BABESTUTAKO
TESTUAK

Testuen babesletza
oso txikia da
(11 enpresa babesle
2013an eta 4 2015ean)

20
Aldaketarik ez
beren-beregi
aipatutako
iturrien
ehunekoetan
(% 60,8-65)

2013an 9 enpresek 32 testu babestu zituzten guztira; halaber, enpresa ez diren bi organismok beste 2 testu babestu
zituzten. 2014an beherakada nabarmena gertatu zen enpresek babestutako testuetan: 9 izatetik 1 izatera igaro zen, eta
7 testu babestu ziren. 2015ean areagotze txikia dago
2014aren aldean, baina 2013ko mailetatik oso urrun. Enpresa babesleen kopurua 2 izatera igaro zen, 9 testutan esku
hartuta; gainera, bi organismok 15 testu babestu zituzten
guztira.

INFORMAZIO-ITURRIAK
Informazio-iturriak beren-beregi aipatzen dituzten
testuei dagokienez, aldaketa gutxi egon da erkatutako
hiru urteetan. 2012an, iturriak beren-beregi azaltzen dituzten testuen ehunekoa % 60,8 izan zen, 2013an % 65 eta
2014an % 65,4. 2015ean, ehuneko hori oso gutxi murriztu
zen: % 64,5.
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ITURRIAK, KATEGORIEN ARABERA

Iturri
pertsonalak
nagusi dira argi
eta garbi
(% 67,9-78,1)

22

2014aren aldean behera egin bazuten ere (3 puntu), iturri
pertsonalak dira nagusi argi eta garbi (% 75,1), 2012ko %
67,9tik 7,2 puntura.
Oso urrun (% 19,7) leudeke erakunde-iturriak: bi urtez
behera gin ondoren, 2,2 puntu egin zuten gora azken
urtean, baina urruti oraindik 2012ko gehieneko kotatik
(% 21,2).

Zertxobait murriztu dira
organismoak ordezkatzen
dituzten iturri pertsonalak
(% 74,9 2012an eta
% 69,5 2015ean)

Apur bat ugaritu dira beren
izenean diharduten iturri
pertsonalak
(% 25,1 2012an eta
% 30,5 2015ean)

23
Bozeramaile
diharduten iturriak:
1. Administrazioa
2. Gizartea eta
profesionalen elkarteak
3. Zientzialariak eta
adituak: % 18,1
4. Nekazaritzako
elikagaien sektorea

ITURRI PERTSONALEN TIPOLOGIA
Beren izenean diharduten iturrietan eta
organismoren bat ordezkatzen dutenetan ia ez
dago aldaketa nabarmenik. Halere, azken
horietan, beheranzko joera etengabea dago
2012. urtetik (% 74,9) 2015. urtera (% 69,5).
Beren izenean diharduten iturri pertsonalek
goranzko joera etengabea dute: % 25,1
2012an, % 27,6 2013an, % 28,4 2014an eta %
30,5 2015ean.

ITURRI PERTSONALAK BOZERAMAILE
2012-2015 aldian, organismo baten bozeramaile
diharduten iturri pertsonalak, nagusiki (eta
gorabehera
txikiekin),
Administrazioaren
esparrukoak dira (% 35,2 2012an eta % 35,5
2015ean). Gizarte-ordezkariak arian-arian
ugaritu dira: % 24,9 ziren 2012an eta % 33,4ra
igo ziren 2015ean. Alderantziz, zientziaren eta
adituen esparruko iturriak murriztu egin dira:
% 29,6 2012an eta % 18,8 2015ean. Laugarren
lekuan, aztertutako lau urteetan, nekazaritzako
elikagaien sektoreko iturriek dute: % 10,3
2012an eta % 12,2 2015ean).
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Gizonek dute
partaidetza
handiena (% 70)
iturri gisa, eta
emakumeek
gutxiena, ia
aldaketarik gabe
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Administrazioa da
erakunde-iturri
nagusia, eta
beherakada handia
du (2012ko % 36,1etik
2015eko % 19,4ra)

Ugaritu egiten dira
iturri diharduten
ikerketa zentroak
(2012ko % 4,1etik
2015eko % 14,2ra)

26

INFORMAZIO-ITURRI PERTSONALAK, SEXUAREN
ARABERA
Elikagaien Segurtasunari buruzko testuen ekoizpenean esku
hartzen duten iturri pertsonalen sexuaren ikuspegitik ere ez
dago aldaketa handirik. 2012an, iturri diharduten ehunekoa
% 68,1 zen. 2013an % 70,8raino areagotu zen. 2014an
berriz egin zuten gora (% 72,1) eta 2015ean beherakada
txikia gertatu zen (% 70,4). Paraleloki, emakumeen
parte-hartzea gorabehera aipagarririk gabe mantentzen da
% 29aren inguruan.

ERAKUNDEETAKO ITURRIEN BILAKABIDEA
Erakunde-iturrien artean, Administrazioaren
ordezkariak gutxiago dira 2015ean, aurreko hiru
urteetan baino. 2014an dago gehieneko kota (%
36,8), baina 2015ean asko jaitsi da: % 19,4. Hurrengo
gehieneko kota 2012koa da (% 36,1).
Halaber, behera egiten du unibertsitate eta
irakaskuntza-zentroen esku-hartzea, baita
kontsumitzaileen erakundeena eta ospitaleena ere,
informazio-iturri gisa jarduteari dagokionez.
Beste alde batetik, ikerketa-zentroak nabarmen
ugariagoak dira bozeramailerik gabeko erakunde-iturri
gisa.

ENPRESAK INFORMAZIO-ITURRI GISA

Enpresek ezer
gutxi dihardute
testuak egiteko
iturri gisa
(% 0,9-4,7)

Aztertutako lau urteotan enpresek informazio-iturri
gisa izan duten partaidetza ia garrantzirik gabekoa
da. 2013an areagotzea gertatu zen 2012aren aldean
(% 3,8tik % 4,7ra igaro zen); baina, 2014an desagertzear zeuden, % 0,9rekin. 2015ean ehunekoak zertxobait egin zuen gora, ozta iritsita % 1,4ra.

txostena: 2015

elikagaien
segurtasuna
27

Gehiago dira
elikagaiek
eragindako
arriskuak aipatzen
dituzten testuak,
baina behera egin
du ehunekoen
araberako
presentziak
(2013ko % 10,8tik
2015eko % 8,9ra)
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“Osasuna,
nutrizioa, alergiak”
da aztertutako urte
guztietako multzo
nagusia
Gaiak txandatu
egiten dira
bigarrenaren
lekuan
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ARRISKUAK AIPATZEN DITUZTEN
ALBISTEEN BILAKABIDEA
2012an, “arrisku” hitza jasotzen duten 47 testu agertu
ziren. 2013an nabarmen ugaritu ziren (195 testu);
baina, handik urtebetera 177raino murriztu ziren.
2015ekoa da kota handiena: 211 testu.
Nolanahi ere den, ehunekoen araberako azterketa
egiten badugu, 2012tik 2013ra bitartean % 5,1 ugaritu
baziren ere, 2013az geroztik beheranzkoa izan da
joera (% 10,8tik % 9,5era 2014an, eta % 8,9ra
2015ean). Hori horrela da, guztira argitaratutako
testuak ugaritu egin direlako.

ARRISKUARI BURUZKO ALBISTEETAKO GAIRIK
OHIKOENAK
2012tik 2015era bitartean, aldeak daude ehunekoetan, gaien
arabera (eta aldeetako batzuk handiak dira). Halere,
“Osasuna, nutrizioa, alergiak” gaia da aztertutako urte
guztietako gai-multzo garrantzitsuena: % 58,21 2012an,
% 47,2 2013an, % 57,1 2014an eta % 67,3 2015ean. Aitzitik,
gaien arteko alternantzia dago bigarren lekuan: elikagaiek eragindako arriskua 2012an eta 2014an, Elikagaien
Segurtasuna 2013an, eta elikagaiak eta elikadura
2015ean.

ELIKAGAIEK ERAGINDAKO ARRISKUEI BURUZKO
ALBISTEEN KAZETARITZA-TRATAMENDUA

Behera egin
dute aholkuek,
prebentzioak
eta alertek

2015ean aholkuak argitaratu dituzten arriskuei buruzko
testuen ehunekoak (% 55,9) gainditu egiten ditu 2012koa
(% 48,9) eta 2013koa (% 48,2); baina, % 14,1 egin dute
behera, 2014aren aldean (% 70). Bestalde, prebentzio-neurriak hartzen eta jendearentzat alertak argitaratzen dituztenek behera egiten dute, arian-arian, 2013tik 2015era bitartean. Bi urte horietakoak dira kota baxuenak: % 26,1 eta %
4,3, hurrenez hurren.

txostena: 2015
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Ugaritu egin dira
ikuspegi
negatiboko
testuak eta
behera egin dute
ikuspegi neutroa
ematen dutenak
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Nabarmen ugaritu
dira arriskuei
buruzko
egunerokotasun
luzatuko testuak
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Erreportaje eta
iritzi gehiago, eta
elkarrizketa eta
kronika gutxiago
arriskuei buruzko
albisteen artean

IKUSPEGI-MOTA ARRISKUEI BURUZKO
INFORMAZIOETAN: POSITIBOA, NEGATIBOA
EDO NEUTROA
Elikagaiek eragindako arriskuak lantzean ikuspegi
negatiboa argitaratzen duten testuak nabarmen areagotu dira 2012tik (% 0) 2015era bitartean (% 44,6). Aitzitik, ikuspegi neutroa ematen dutenak arian-arian
gutxitzen dira: % 88,9 2012an, % 48,2 2013an, % 44,6
2014an eta % 31,7 2015ean. Ikuspegi positiboa ematen
dutenak % 23,7ra igo dira 2015ean, baina 2013ko mailara
iritsi gabe (% 36,9).

EGUNEROKOTASUN-MOTA (azken ordukoa,
luzatua, iraunkorra)
Arriskuei buruzko azken aldiko testuak % 0,7 eskas ugaritu
dira 2013aren aldean, baina kota 2014ko % 50,3tik eta
2012ko % 59,5etik behera dago, argi eta garbi.
Egunerokotasun luzatukoek asko egin dute gora: %
35,1 2015ean, 2013an baino hamar puntu gorago. 2012an,
testu horien ehunekoa % 2,1 zen. Egunerokotasun
iraunkorrekoek arian-arian gutxitu dira 2012az geroztik,
eta 2015ean lortu dute kota minimoa: % 22,7.

KAZETARITZA-GENEROEN PRESENTZIA
ARRISKUEI BURUZKO ALBISTEETAN
2013aren eta 2014aren aldean, 2015ean erreportajeak %
6,3 areagotu dira, eta iritzi-testuak % 1,5. Bestalde, gutxitu
egin dira elkarrizketak (% 7,2) eta kronikak (% 4,6). Hori
guztia arriskuei buruzko testuei dagokienez. Informazioek
10,1 puntu egin dituzte behera 2014aren aldean, baina
ehunekotan % 4 egin dute gora 2013ko kotarekin
alderatuta.

txostena: 2015
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“Nekazaritza,
abeltzaintza,
arrantza”: esparru
garrantzitsuena
Bigarren dago
“Osasuna,
nutrizioa,
alergiak”

GAI NABARMENENEN BILAKABIDEA
2012-2015 aldian garrantzia mediatiko handiena lortu
zuten albisteak aztertuta, ondorioztatzen da "Nekazaritza,
abeltzaintza, arrantza" esparrua izan dela azken hiru
urteotan arreta gehien eragin duena, nahiz eta 2013ko
ehunekoa "Osasuna, nutrizioa eta alergiak" multzoaren
parean egon den. Hain zuzen ere, azken multzo hori
legoke bigarren lekuan, lau urteko aldia aintzat hartuta.
Halaber, azpimarratzekoa da azken urtean “Elikagaien
industria” arloak izandako gorakada handia.

