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Kulturaren Euskal Behatokia euskal kultura-sektoreari buruzko azterketak eta prospekzioak egiteko tresna-hornitzaile nagusia da. Informazioa sortzeko, datuak aztertzeko, 
interpretatzeko eta kultura-politiketan eragina duten gaien inguruan gogoeta egiteko lan jarraitua eskatzen du horrek.

Urtez urte egiten den ohiko lanari gehitzen zaizkion berri garrantzitsuak dakartza 2018ko programak. Arlo estatistikoan nabarmentzekoak dira Euskal Herriko kultura-ohitura 
eta -praktikei buruzko inkesta, eta Kultura eta Sorkuntza Industrien sektoretara irekitzeko asmoa. Erronkak dira biak ere, beren handitasun eta konplexutasunagatik zentzu 
metodologikoan, eta abiarazteko beharrezko diren kontraste- eta adostasun-prozesuengatik.

Azterlan kualitatiboen ikuspegitik begiratuta, kultura eraginpean hartzen duten eztabaidetako gaiak hartzen ditu barnean. Horrela, hiru ikuspegiren inguruan eratzen da 
programa: kulturan eragina duten joera globalen gaineko begirada bat; sektoreko berezko gaiak; eta kulturaren errealitatea EAEn. Gainera, Behatokira iristen diren proposamen 
sektorialetara irekita dago programa.

2018ko lan-programa aurkeztuko dugu. Programa lantzeko, 2017ko azaroan egindako Jarraipen Batzordean kontrastatua izan da Behatokiak berak landutako hasierako 
proposamena. 

_Aurkezpena
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Estatistika eragiketak1_
Eremu estatistikoak berebiziko garrantzia izango du 2018an Behatokiaren jardueran. Kontsolidatutako eragiketez gain, kultura-ohitura eta -praktiken azterketaren eta Kultura 
eta Sorkuntza Industrien azterketaren eskutik etorriko dira nobedade nagusiak. 

Ohiko eragiketak1.1_
           Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan 2016. Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan ataleko estatistikaren bosgarren edizioko emaitzak argitaratuko dira, 
2016. urteari dagozkion datuekin. Hori da EAEko administrazio publikoek kulturari egiten dioten ekarpena zein den jakiteko informazio-iturri nagusia.

Sektoreak aurrekontu publikoen multzoan duen pisuaren argazki kuantitatiboa erakusten du azterlanak, eta horrekin batera, sektorekako lehentasunak, programek eta 
inbertsio puntualek guztizko gastuan duten eragina, esku-hartze publiko mota eta administrazioaren logika funtzionala, kulturako enplegu publikoak dituen ezaugarriez gain.

Honako produktu hauen bidez zabaltzen dira emaitzak:
     - Emaitza txostena
     - Emaitza nabarmenen laburpena
     - Kultura finantzaketa eta gastu publikoaren oinarrizko adierazleak
     - Banakako Fitxak erakunde parte-hartzaile bakoitzarentzat
     - Adierazle datu-bankua

           Luzetarako panelak. Kultura-ohitura eta -praktiken panelaren bi neurtaldi berri burutuko dira, eta haren bidez 204 lagunez osaturiko lagin finkoaren kultura parte-
hartzearen bilakaeraren sei hilean behingo jarraipena eginten da. Tresna esperimental horren azalpen-ahalmena denborarekin gehitzen joaten da, pertsonen bizi-zikloan 
aldaketak zein diren eta haien -praktiketan duten eragina zein den jakitea ahalbidetzen baitu.
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Enpresa Konfiantza Adierazleei buruzko Arteen eta Kultura Industrien panelari dagokionez, emaitzak aztertzeko ebaluazio-prozesuan da Behatokia. Partekatutako gogoeta 
egingo dugu enpresa panelkideekin, zenbatean behin egin eta ekar dakizkiekeen onurak aztertzeko.

Honako produktu hauen bidez zabaltzen dira emaitzak:
     - Emaitza txostenak
     - Buletin digitalak
     - Banakako Fitxak enpresa bakoitzarentzat (Enpresa Konfiantzako Adierazleak)

           Sintesi-eragiketak. Beste informazio-iturri batzuetako informazioa optimizatzeko, kultura arloko enpresen, enpleguaren eta lan-merkatuaren azterketa lantzen du 
Behatokiak DIRAEren, Lanbideren eta Lan Merkatuaren Errolda datuekin (datu eguneratuak sortzen direnean).

Gainera, kultura-adierazleen laburpenarekin dokumentu grafiko bat lantzen da Behatokiak sortzen eta biltzen duen informazio guztiarekin. EAEko kultura-sektoreari lotutako 
dimentsioari, jarduerari eta baliabideei buruzko gakoak zein diren jakitea ahalbidetzen du. Lau hizkuntzatan argitaratzen da.

Honako produktu hauen bidez zabaltzen dira emaitzak:
     - Enpleguei, enpresei eta lan-merkatuari buruzko txostena
     - Kultura-adierazleen sintesia

Eragiketa berriak1.2_
          Euskal Herriko kultura-ohitura eta -praktikei buruzko inkesta. 2018an jendearen kultura-ohitura eta -praktikei buruzko eragiketa zabal bat egingo da, Euskal 
Herrian mota horretako lehena eta bakarra izan den eragiketa egin zenetik 10 urte igaro ondoren. 

Esparru teorikoan eta “Kultura-ohitura eta -praktikei buruzko azterlanen ikerketa” txostenean aldez aurretik egindako kasuen azterketan oinarrituko da inkesta hori 
(2017). Hiru alderdi ari gara kontuan hartzen ikerketa diseinatzeko orduan: barne-koherentzia esparru teorikoarekin eta ikerketa-helburuekin; itemak eguneratzeko 
elementu berriak eta teorikoki garrantzitsuak diren nobedadeak; jarraitutasun-elementuak beste emaitza batzuekin konparagarriak izan daitezen, 2007-2008an Euskal 
Herrian egindako inkestarekin zein nazioartean egindakoekin.

           Kultura eta Sorkuntza Industrien sektoreen azterketa. Beste nobedadeetako bat zera da, Kultura eta Sorkuntza Industrien sektoreak aztertzeko landa-lana egingo da, 
eta horrek etorkizunean Arte eta Kultura Industrien Estatistikaren informazio-eremua zabaltzeko aukera emango du. Errolden prestaketa-lana osatuko dugu eta Kultura eta 
Sorkuntza Industrietan sektore berriak sartzen joateko irizpideak proposatuko ditugu.
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Azterlan kualitatiboak2_
Behatokiak zortzi azterlan kualitatibo egiten ditu urtean. Landu beharreko edukiak eta gaiak, batetik, Behatokiak proposatutakoak dira, eta bestetik, sektoreetatik jasotzen 
diren eskaeretatik datoz. Proposatzen den programan sektorerako interesekoak diren gaiak sartzeko aukera irekita dago. 

Azpimarratzekoa da, halaber, lan-programa Behatokiaren Jarraipen Batzordean aurkezten dela, eta foro horretan eztabaidatzen diren proposamenak kontuan hartzen direla.

Azterlan kualitatiboen ikuspegitik, programak hiru koordenatu hartzen ditu kontuan, orokorrenetik EAEko testuinguruarekiko hurbilenekora doazenak. Horrela, kultura-politiken 
esparruan kezka eta interesa sortzen duten gaien inguruko gogoetak honako ardatz hauek ditu:

> Sektorean eragina duten joera sozial eta globalak. Kultura testuinguru sozioekonomiko orokor baten parte da, eta ezin da testuinguru horretatik isolatu. Sektorea 
eraginpean hartzen eta baldintzatzen duten gaiak dira, eta Behatokiak arreta handia eskaintzen die. 

Intereseko gaiak: 
           Kultura eta jasangarritasuna. Kultura-ekintzaren eta ingurumenaren arteko lotura. Kulturaren 21 Agendan gauzatzen da beren-beregiz lotura hori, baita 2030 
Agendan eta NBEren garapen iraunkorreko 17 helburuetan ere. Gogoeta egingo da kultura-faktoreen inguruan ingurumen-erantzukizunaren bizkortzaile diren aldetik, baita 
ekonomia jasangarri orok kultura-erantzukizuna behar izatearen inguruan ere: ekonomiak, jasangarria izateko, euskarri dituen balioak aztertu behar ditu eta garatzen den 
inguruneko kultura-baliabideak kontuan izan behar ditu. Beste zenbait gairen artean, landa-eremuak hustearen eta bertako biztanleak zahartzen joatearen gertakariak 
hartuko dira kontuan, esaterako. Kultura komunitate horietan bitartekoa izan daitekeela aztertzea interesatzen zaigu.

            Gizarte-errealitate bereziekin arreta: haurtzaroa, hirugarren adina, immigrazioa. Orain arte Behatokiak gazteriaren eta kultura-kontsumoaren loturari buruzko 
azterlanak egin ditu, eta kulturaren eta pobreziaren arteko lotura ere ikertu du. Begirada hori beste kolektibo batzuetara zabaltzeko asmoa du, adibidez haurtzaroara edo 
hirugarren adinera, eta era berean beste hainbat gizarte-errealitatetara, esaterako immigrazioara. 

Jarraipen Batzordean proposatutako gaietako bat kultura-eskubideen azterketa da. Gizarte-errealitate bereziei buruzko azterketaren esparru teoriko gisa gaineratuko da. 
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> Sektorearen joerak. Ardatz honetan ditugu, kulturaren eremuko eztabaidagai eta gogoetagai nagusiak.  

Intereseko gaiak:

> Kultura Euskadin. EAEn garatzen ari diren kultura-eztabaida eta -politikei lotutako gaiak dira.

Intereseko gaiak:

           Zientziaren eta kulturaren arteko lotura. Zientzia, jakintzaren sorkuntza den heinean, kulturaren beste adierazpen bat da. Hala eta guztiz ere, teoriatik eta 
praktikatik bananduak diren eremu gisa lantzen dira. Hezkuntza-sisteman egiten den jakintzen arteko banaketak bereizte hori areagotu egiten du. Jakitearen bi adarren 
arteko elkarguneak bilatzen dituzten esperientziak badira. “Bi kultura” horien bat-egiteari buruzko hausnarketa egin nahi da, hainbat ikuspegitatik: ikerketa, programazioa 
eta zabalkundea, jakintza eta abar.

            Kultura-politiken teknifikazioa: modernizazio kontzeptual eta teknologikoa. Kultura-politiketan eredu aurreratuak edo “teknifikatuak” nola eta zein mailataraino ari 
diren aplikatzen aztertu nahi da; kudeaketa-ereduetan egiten den erabileratik hasi eta erabiltzailearen esperientzian eragina duten aplikazioetaraino.

           Nazioartekotzea. Mundu globalizatuan, kanpora ateratzeko premia gauza ezaguna da. Kultura-aktiboek kanpoan duten presentziaren onurak ugariak dira, besteak 
beste: merkatu berriak irekitzea, beste errealitate batzuekiko harremanak dakarren ikaskuntza, eta kanpoan gure kulturaren berri ematea. Euskal kultura-eskaintza 
nazioartekotzeko bidea errazteko beste testuinguru batzuetan erabiltzen ari diren laguntza-egiturak eta baliabideak aztertu nahi dira.

Esparru horretan, Jarraipen Batzordean gako-gaitzat hartua izanik, talentu gazteak babestea eta haien karrera profesionalak sendotzea azpimarratuko duten ereduak 
aztertuko dira. 

           Sorkuntza Industrientzako politikak. Europan eta hemen berton ere Kultura eta Sorkuntza Industrien aldeko apustua egiten denez, sorkuntza-industrietara 
egindako zabalkundeak kultura-politiketan ikuspegi klasikotik dakarren jakintzan sakonduko da. Zein diren sortzen diren erronkak eta premiak, zer inplikazio dituen eta beste 
testuinguru batzuetan zer mekanismo aplikatzen ari diren, horiexek dira aztergai  interesgarriak.
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