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Kulturaren Euskal Behatokiaren zeregina euskal testuinguru kulturala ezagutzea, ulertzea eta azaltzea da. Horrek etengabe lan egin beharra eskatzen du: informazioa sortzea, 
analisiak egitea, interpretatzea eta hausnartzea, politika kulturaletan eragiten duten gaien inguruan. 2019ko lan-programa aurkezten da. Programa egiteko, Behatokiak berak 
egindako hasierako proposamena kontrastatu da Jarraipen Batzordean.

Estatistikaren arloan izan diren berritasun nagusiak Euskal Herriko Kultura Ohituren eta Praktiken 2018ko Inkestatik eta Arteei, Kultura Industriei eta Sormen Industriei buruzko 
2017ko Estatistikatik datoz. Eragiketa bien emaitzak zabalduko dira.

Azterlan kualitatiboen ikuspegitik, kulturari eragiten dioten eztabaidetan agertzen diren gaiak sartzen dira. Adibidez, EAEko irakaskuntza artistikoen egoeraren eta eskubide 
kulturalen inguruan ikertuko da. Gainera, programa irekita dago Behatokira iristen diren proposamen sektorialetara.

Urte honetan nabarmentzekoa da, halaber, egindako komunikazio-plana, euskal sektore kulturalean sortzen den ezagutza hobeto transferitzeko.

Nahi genuke aurrerantzean ere ezagutza zabaltzea, ingurune kultural heldu bat sendotzen laguntzeko.

Aurkezpena
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Eragiketa estatistikoak1_
Estatistiken eremuak jarduera garrantzitsua izango du 2019an. Estatistikaren arloan izan diren berritasun nagusiak Euskal Herriko Kultura Ohituren eta Praktiken Inkestatik eta 
Arteei, Kultura Industriei eta Sormen Industriei buruzko Estatistikatik etorriko dira. Horiekin batera, Behatokiak sustatzen dituen eragiketa koiunturalak eta sintesikoak daude.

Azterlanaren emaitzak 2019an emango dira jakitera. Azterlana egiteko, 6.300 inkesta egin dira Euskal Herrian, 15 urtetik gorako biztanleen artean (3.800 EAEn; 1.350 
Nafarroako Foru Komunitatean eta 1.150 Ipar Euskal Herrian).

Inkestari esker, kuantifikatu egingo da biztanleak zer kultur-jardueretara joaten diren eta zer praktika egiten dituzten, bai ikusle gisa bai praktikatzaile aktibo gisa, edo bitarteko 
digitalen bidez, eta, horretaz gainera, biztanleek bere kultura-menurako zer hizkuntza aukeratzen duen ere ikusiko da, zer ohitura edo motibazio dituzten edo beren kultura-
ohiturek zer nolako eragin soziala duten. Guzti horretatik, diferentziak ikusi ahalko dira sexuaren, adinaren, bizilekuaren, elebidun/elebakar izatearen eta ikasketa-mailaren 
arabera. Orobat ikusiko dugu azken hamarkadan ohiturek nola eboluzionatu duten eta zer antzekotasun ditugun beste herrialde batzuekin. Inkestaren zertzelada batzuk dira 
horiek. Datozen urteetan, inkesta oso lagungarria izango da herritarrek kulturarekin duten harremana ulertzeko.

Bigarren berritasuna estatistikaren emaitzak izango dira, datuak ematen baititu kultura- eta sormen-sektore hauen jarduerari buruz: arte eszenikoak, arte bisualak, musika, 
liburua, ikus-entzunezkoak, hizkuntza-industria, bideojokoak, moda, arkitektura, diseinua eta publizitatea. Kulturaren sektoreetan, produkzioa, erakusketa eta merkataritza 
sartzen dira. Urtean zehar, adierazleak eta analisiak zabalduko dira, aipatu sektoreen jardueraren, enpleguaren eta jarduera ekonomikoaren berri emateko.

Berritasunak  1.1_
_Euskal Herriko Kultura Ohituren eta Praktiken 2018ko inkesta.

_Arteei, Kultura Industriei eta Sormen Industriei buruzko 2017ko Estatistika.
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Aurten, Artxiboen Estatistikari ere ekin zaio berriro, lehen ediziotik hamar urte 
igaro direla, EAEko artxiboen mapa eguneratzeko eta haren jardueraren ezaugarriak 
zehazteko. Artxiboen Zerbitzuarekin elkarlanean egingo da, zeinak funtsezko 
babesa ematen baitu definizioak kontrastatzeko, galdetegien diseinua egokitzeko, 
zentsua garbitzeko eta sektorearen espezifikotasunak ezagutzeko.

Kultura-ohituren eta -praktiken panelaren beste bi jasoaldi egingo dira; horren 
bidez, sei hilean behin jarraipena egiten zaio parte-hartze kulturalaren eboluzioari, 
204 pertsonako lagin finko batean oinarrituta. Tresna esperimental horrek duen 
azalpen-ahalmena areagotu egiten da denborak aurrera egin ahala; izan ere, 
aukera ematen du jakiteko pertsonen bizi-zikloan zer aldaketa gertatzen diren eta 
aldaketok zer eragin duten pertsona horien praktika kulturaletan.

Enpresa-konfiantzaren adierazleei buruzko arteen eta kultura-industrien panelari 
dagokionez, beste jasoaldi bat egingo da, eta horren ondoren, emaitzak 
ebaluatuko dira. 

_Artxiboen estatistika

_Luzetarako panelak

Azterlan koiunturalak  
eta sintesikoak  
1.2_

Beste informazio-iturri batzuen informazioa optimizatzeko, Behatokiak analisi bat 
egiten du kulturaren lan-merkatuaren, enpleguaren eta enpresen inguruan, DIRAE 
eta Lanbideko datuak baliatuta.

Gainera, kultura-adierazleen sintesiaren dokumentu grafiko bat argitaratzen da, 
Behatokiak produzitzen eta biltzen duen informazio guztiarekin. EAEko kultura-
sektoreari lotutako baliabideen, jardueraren eta dimentsioari buruzko gakoak jakin 
daitezke haren bitartez. Dokumentu hori lau hizkuntzatan zabaltzen da.

_Sintesi eragiketak
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Azterlan kualitatiboak2_
Azterlan kualitatibo deituak ikerketak dira, politika kulturalen agenda markatzen duten gaietan sakontzeko egiten direnak. Gaien kataloga konfiguratzeko, planteamendu 
integral bat hartzen da, zeinak hartzen baititu bai alderdi sektoriala, bai bokazio publikorako politikak, behar kolektiboei eta interes orokorrari erantzuteko bideratzen direnak. 

Urteko zazpi azterlan egiteko konpromisoa hartuta, programa irekia da, eta diseinatzeko, kontuan hartu dira bai Behatokiak berak egiten dituen proposamenak, bai sektoreetatik 
jasotzen diren eskaerak. Behatokira iristen diren eskaerei erantzuteko asmo hori dela-eta, urteko programa behin-behinekoa izaten da urte hasieran, eta ixten joaten da, urteak 
aurrera egin ahala.

Lantzen ari diren bi gaiak: eskubide kulturalak eta irakaskuntza artistikoak.

Gai hori kulturaren eremuko joeren parte da, eta horren erakusgarri dugu Nafarroan berriki onartu duten Eskubide Kulturalei buruzko Legea. Politika publikoak legitimatzeko 
beharra dago oinarrian. Azterlanean, eskubide kulturalak zer diren hausnartzen da, eta zer arrazoik bultzatzen duten eskubide kulturalak espezifikoki planteatzera, kulturarako 
eskubidetik eskubide kulturaletara pasatzeko. Orobat aztertuko da eskubide kulturalen eta sarbide-eskubideen arteko aldea, zer printzipiok arautzen dituzten. Baina, 
hausnarketa kontzeptual batez gainera, azterlanak horien aplikazioan sakonduko du, hau da, zeri egiten dioten erreferentzia eta zer tresna edo arau-esparru dauden haiek 
garatzeko eta betetzeko.

Titulazioak eta homologazioak aztertuko dira, goi mailako irakaskuntza artistikoak eta beren mugak araututa, eta Lanbideko konpetentzia eta kualifikazio profesionalak 
aitortuta. Azterlanean, Euskadiko goi-mailako irakaskuntza artistikoen mapa, horren homologazioak dituen aukerak eta mugak, eta sorkuntzaren eremuko kualifikazio 
profesionalen aitorpena jasoko dira. Europarekiko erkaketa bat ere egiten da, gai horren inguruan egun zer erronka dauden jakiteko.

_Eskubide kulturalak

_Irakaskuntza artistikoen egoera eta erronkak
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Bestalde, ondarearen eremuan aztertu beharreko bi gai interesgarri zehaztu dira: ondare-zerbitzuen sektoreei lotutako enpresen analisia (liburutegiak, museoak, artxiboak 
eta ondarea bera, helburu izanik horiek kuantifikatzea eta ezaugarritzea) eta ondare immateriala eta horrek balioekin duen lotura. 

_Ondarea

Komunikazioa3_
Behatokiak komunikazioa hobetzeko asmoa du, horrelako zerbitzu batek ezagutza transferitzeko betebeharra duenez gero. Eta helburu izango du kultur-eragileek behar dutena 
eskaintzea, edukirako sarbidea erraztea, eta edukia erakargarria eta erabilia izan dadin lortzea. Azken batean, eztabaida sortu nahi da politika kulturalei dagozkien gaien 
inguruan. 

Beti azpimarratzen dugu Behatokiaren garrantzia bi gai funtsezkotan dagoela. Alde batetik, politika kultural bat eratzen duen elementu bat da Behatokia, ez politika baten 
zerbitzura dagoen tresna bat. Euskal kultura-sistema elikatzeko funtzioa izateak erdigunean jartzen du, osotasunaren ikuskera kritiko bat izateko, erabakiak hartzea errazteko 
eta politika berriak proiektatzeko, betiere borondate transformatzaile bat izanda. Bestalde, harreman-sistemak gero eta irekiagoak eta konplexuagoak direnez, ezagutzarekin 
diharduen erakunde batek bermatu egiten du kalitatezko hitzarmenak egitea, eta lagundu egiten du politikak erabakitzen eta adosten, argudio sendoekin. 

Azken batean, komunikazioa hobetzeak indartu egingo du Behatokiak euskal kulturaren errealitatean duen inplikazioa, eta lagundu egingo du irmotasunez jokatzen erabakiak 
hartzerakoan eta hitzartzerakoan. 
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