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2016an hamar urte bete dira Kulturaren Euskal Behatokia       sortu zela. Informazioa sortzen eta ikerkuntza egiten eman du denbora hori, eta egindako analisiei eta edukiak 
sortzeari esker, abangoardian jartzen da EAEko kultura, berari buruzko informazioari eta jakintzari dagokionez.

Azpimarratu behar da egin diren estatistiken eta azterlanen zerrenda ez dela hainbat konturen batura hutsa, baizik eta Behatokiak denboraren poderioz bildu izan duen gai, 
metodologia eta azterlanen bilduma koherentea. Honek aukera ematen du EAEko kulturaren benetako egoera zein den hautemateko eta, aldi berean, errealitate hori kultura 
politikei ikuspegi zabal batetik eragiten dioten kontuetara zabaltzeko.

Berriz diogu: berezko balioa da esperientzia bai errealitateari antza hartzeko orduan, bai etorkizuneko erronka berriei antolamenduaren eta lan-helburuen ikuspegitik heltzeko 
unean. Hala, behin jakintza-corpus nabarmena finkatuta, bere zabaltzeko gaitasuna sendotzeko paradan dago Behatokia, harreman instituzionalei bultzada eta eskaera eta 
behar berriei erantzun bizkorra emanez.

2016an bi kontutan egin nahi izan da bereziki indarra: sortzen den informazio estatistikoaz ahal beste baliatzea eta kulturan gutxi landutako gaietara zabaltzea azterlan 
kualitatiboak. Lehen helburuaren emaitza, kultura alorreko finantzaketari eta gastuari, enpleguari eta kultura-ohiturei buruzko adierazle sintetikoak sortu dira, eta horien 
berri emateko dibulgazio-txosten laburrak egin dira. Berritasunei dagokienez, berriz, hor dira emakumeek kulturan duten presentziari buruzko azterlana eta kulturaren eta 
parekotasunik ezaren arteko erlazioen analisia. Haatik, egindako lana ez da hori bakarrik; segidan deskribatuko dugu osorik.
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Eragiketa estatistikoak1_
Estatistika lan nagusiak Finantzaketa eta Gastu Publikokoa kulturan. EAE 2015        estatistikaren emaitzak aztertu eta hedatu, alde batetik, eta Arte eta Kultura 
Industriak. EAE 2015        estatistikarako informazio-bilketa izan dira. Bi eragiketa horiek ezartzen dute, beren konplexutasuna eta irismena dela eta, zer erritmotan erabiliko 
diren baliabideak.

Horiez gain, azpimarratzekoak dira halaber 2015ean ekin zaien luzetarako bi paneletan oinarritutako bi azterlan berriak: Enpresen Konfiantza Adierazleen panela        eta 
Kultura-ohiturei eta kultura-kontsumoari buruzko panela.        Bietan ala bietan gehitu dira zeharkako gaiei buruzko blokeak, hala nola genero-ikuspegiari buruzkoa eta 
euskarazko kulturari buruzkoa, hurrenez hurren.

Azkenik, aipatu beharra dago beste iturri batzuetatik (Eustat, Lanbide…) jasotako datuetatik abiatuta egiten den enpresa eta enpleguen analisia        ere. Oraingo honetan 
Kultura eta Sormen Industria guztietara zabaldu da azterketa hau. 

              Finantzaketa eta Gastu Publikoa Kulturan. EAE 2014  estatistika. Aurtengo edizioan, bi produktu berrirekin osatu da azken urteetan egiten jardun dugun analisi-
lana (esan nahi baita, gastu kontsolidatua atereaz eta parte hartzen duten erakundeei bueltatzen zaien banakako informazioaz  gain): datuen txosten laburra, estatistikaren 
emaitza gailenak nabarmentzearren egina, eta gastu publikoaren adierazle sintetikoen txostena. Azken txosten horretan bizitasun kulturalari, dibertsifikazioari, gastuaren 
deszentralizazioari, gastuaren egitura ekonomikoari, diru-sarrerei eta enpleguari buruzko adierazle-sorta zabala biltzen da, genero-ikuspegia barne. Horri esker, alde batetik, 
emaitzen interpretazioa sendotu da, hedatze-txosten labur eta oso grafikoaren bitartez, eta, bestetik, urrats sendoa egin da interpretazioa areago zabaltzen lagunduko duten 
adierazle batzuk eskainita. Behatokiak indartu nahi dituen bi arloen adibideak dira, zabalkundearena eta analisi-berrikuntzarena. Behatokiaren webgunean        kontsulta 
daitezke eragiketa honen emaitza diren produktu guztiak.

              Arte eta Kultura Industriak 2015 estatistika. 2016an landa-lana egin da, Behatokiak egin dituen estatistiken arteko zabalena dugu hau, bertan parte hartzen duten 
eragile kopuruari dagokionez. Halaber datuak aztertzeko zereginei dagoneko eman zaie hasiera.
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              Arteen eta Kultura Enpresen Konfiantza Adierazleen (EKA) panela. Sei hilean behingo eragiketa honek Arteen eta Kultura Industrien enpresek beren negozioaren 
uneko egoeraren inguruan zer pertzepzio dituzten jakitea eta, batez ere, epe laburrean zer itxaropen dituzten jakitea du helburua. Eragiketaren bi jasoaldi berri egin dira 
aurten. Azpimarratzeko modukoa da enpresen giza baliabideei buruzko modulu gehigarria, 2016ko lehen seihilekoari dagokion panelean gehitua. Horri esker jakin ahal 
izan da zer parte-hartze duten gizonek eta emakumeek lantaldeetan eta nola banatzen diren ardura postuetan. Txosten osatu baten bidez eta buletin elektroniko bidez 
zabaltzen dira emaitzak,       eta panelean parte hartzen dutenak, gainera, buletin indibidual bana jaso dute, beren informazioa gainerako agenteekin alderatuta.

              Kultura-ohiturei eta kultura-kontsumoari buruzko panela.  Lehenengo jasoaldiko emaitzak       zabaldu dira eta bigarren jasoaldia gauzatu da. Behatokiak panel 
honen inguruan zituen itxaropenak betetzen ari zaizkio, kultura-alorreko ohituren azpian diren arrazoiak eta motibazioak azaltzen laguntzen baitu panelak. Horri gehitu 
behar zaio euskaraz sortutako kulturari buruzko modulu propioa duela. Kultura Politiketan parte hartzen duten eragileei bereziki interesatzen zaie gai hori, eta horren 
ikuspegi berritzailea eskaintzen duten analisi-metodoak ari gara erabiltzen. 

              EAEko kultura-arloko enpresen, enpleguen eta lan-merkatuaren analisia.  2016an argitaratutako edizioan,       nabarmentzekoa da enpresa-sareari eta 
enpleguari buruzko informazio berria gehitu izana. Eustaten direktorioko jarduera ekonomiko berriak bildu dira zerrendara, hala nola arkitektura, publizitatea, bideojokoak, 
itzulpengintza eta interpretazioa eta kultura-heziketa, eta berri-agentzien datuak ere erantsi dira. Kultura eta Sormen Industriak 2013 eta 2014ko datuekin gehitu dira, 
eta horri esker sektore estrategiko honen ikuspegi zabala lortu da.

              EAEko kultura-adierazle hautatuak. Lehendabiziko aldiz egin du Behatokiak adierazle nagusien laburpen grafikoa, zeinak ikuspegi bateratua eskaintzen baitu 
sektoreko adierazlerik esanguratsuenen aukeraketatik abiatuta. Lau hizkuntzatan zabalduko da (euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez).

Azkenik, aipatu beharra dago Behatokiak sektore elkarteetatik jasotzen dituen eskaeretatik abiatuta egiten duen orientabide eta aholkularitza-zerbitzua ere. Kanal zabal horren 
bitartez jartzen du Behatokiak bere jakintza eragileen esku.
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Azterlan kualitatiboak2_
Azterlan kualitatiboen lerroak balio-katearen araberako lehentasunetatik eratorritako gaiak eta kultura politiken joeretatik zein gizarte osoari axola dioten aldagai 
sozioekonomikoetatik eratorritakoak konbinatzen ditu, sektoreen beren interes eta eskaerez gain.

Aztertutako zeharkako elementuetan, sorguneak, emakumeak kultura alorrean zer egoeratan diren, inguru digitaleko negozio-aukerak eta kulturaren eta pobreziaren arteko 
erlazioa ditugu. Sektore ikuspegiari gagozkiolarik, berriz, Bertsozale Elkartearekin elkarlanerako esparrua lantzeko bideari ekin diogu, bertsolaritzari buruzko informazioa 
partekatzeko helburuarekin.

              EAEko sorgune mapa.  Hainbat izaeratako esperientziak atera dira azken urteetan sorgune esaten diegun horien inguruan. Esperimentalak, berrizaleak, diziplinartekoak 
eta irekiak izatea dute bereizgarria, eta sormena eta ikerkuntza, berriz, ardatz nagusi. Esan ohi dugu politikak definitzeko errealitatea ezagutu egin behar dela. Hainbeste 
sorgune atera izanak eta horietara bideratzen diren baliabide publikoen munta handiak sorgune mapa deskribagarri bat prestatu beharra eragin dute, hiru helbururekin: 
sorguneak identifikatzea, horien ezaugarriak definitzea eta horiek tipifikatzea. Maparen edukiak eta planteamendua aztertzeko lantalde bat sortu da.

              Emakumeen egoera ikusizko arteetan eta ikus-entzunezkoan. Behatokiak genero ikuspegia betidanik aplikatu izan badu ere sustatzen dituen estatistikak 
diseinatzeko, ustiatzeko eta analizatzeko unean, orain artean ez zuen berariaz egin emakumeek kultura arloan duten egoerari buruzko azterlanik. Hala, lehendabizikoz egin 
da emakumeen presentziari buruzko ikerketa, bi arlota, hain zuzen: ikusizko arteetan eta ikus-entzunezkoan. Haien parte-hartzea eta ikusgaitasuna hainbat ikuspegitatik 
analizatu dira: prestakuntzatik, sorkuntzatik eta profesionalizaziotik, betiere gaur egungo egoera hobetzen lagun lezaketen neurriak proposatzea helburu. Analisi kuantitatiboak 
prestatzeaz eta azterlanaren diseinua eta edukia kontrastatu dituzten bi lantaldeak koordinatzeaz arduratu da Behatokia. Horrez gain, bi iritzi-artikulu enkargatu dira, Haizea 
Barcenillak eta Ane Muñozek eginak  (ikusizko arteei buruzkoa eta ikus-entzunezkoari buruzkoa, hurrenez hurren). Halaber egin da, ikus-entzunezkoaren kasuan, analisi 
kualitatibo bat, Miren Maniasen eskutik.
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              Kultura-sektorea eta negozio-aukera berriak ingurune digitalean. Paradigma digitalak kultura-sektorean eragin dituen aldaketen analisia du abiapuntu 
azterlanak, eta, horietan oinarrituta, ingurune berrian agertzen diren negozio-eredu eta aukera berriei antza hartuko die. Horretarako, ingurune analogikoaren eta ingurune 
digitalaren arteko desberdintasunetarako hurbilketa bat egin da aurrena, bataren eta bestearen ezaugarriak aztertuta; aldaketen zentzua kontzeptu-mailan ulertzeko 
aukera eman du horrek, bai eta inguruan agertzen diren aldatze-joerak identifikatzeko eta kultura-sektoreari nola eragiten dioten gogoeta egiteko ere. Horren guztiaren 
ondorioz, hiru joera hauteman eta identifikatu dira, sektoreari hiru modutan eragiten diotenak eta hiru negozio-erronka planteatzen dituztenak. Azkenik, hiru eremu 
horietan guztietan deskribatutakoa islatzen duen saiakera interesgarri baten aipamena egin da. Azterlana       amaitzeko, kultura-industriek eta administrazioak jarraitu 
beharreko lerroei buruzko hainbat puntu zerrendatu dira.

              Kulturaren eta pobreziaren arteko erlazioren inguruan.  Luze eta zabal aztertu da gizarte-desberdintasuna. Beste hainbeste esan liteke kultura-alorreko parte-
hartzeari buruz. Haatik, bien arteko lotura ez da hain sarri aztertu berariaz. Kultura kontsumoari dagokionez, pertsonen jatorri sozialaren eraginari buruzko jakintza-corpus 
zabala bildu da. Gutxiago aztertu da nola eragin dezakeen kultura kontsumoak gizarte-desberdintasuna. Are gutxiago oraindik kultura-ekoizpenak. Kulturan parte-
hartzea auzi sozialak aztertzeko tresnatzat hartu izan duten esku-hartze sozialeko esperientzia konkretuak badiren arren, oso lausoa da oraindik kultura alorreko parte-
hartzearen eta desberdintasun sozialaren arteko hartu-emanaren jakintza. Azterlan       berritzaile honen bidez kultura alorreko parte-hartzearen eta desberdintasun 
sozialaren arteko lotura kontzeptualki oinarritzen lagundu nahi izan du Behatokiak. 

              Bertsozale Elkartearekin elkarlana.  Beste sektoreen aldean, bertsolaritzarekiko badu gabezi bat Behatokiak. Sormenaren zein gizarte-errotzeari dagokionez, ez 
da zalantzarik bertsolaritza sektore berezia dela. Hori dela eta, aztergai gisa gehitu nahi du Behatokiak, kultura alorreko gainerako sektoreekin batera. Bertsolaritzaren 
beraren jardueraren ikuspegitik (prestakuntza, jardueren tipologia, ikuslegoa…) zein ikuspegi profesionaletik egin nahi da bertsolaritzaren jarraipena. Horren ondorioz 
planteatu da Bertsozale Elkartearekin elkarlana abiarazteko aukera, zeren, beste sektoreen kasuan ez bezala, urte askoan metatutako informazioa eta ikerkuntzaren 
emaitzak baitituzte. Zer informazio duten aztertu da, halaber identifikatu dira adierazle interesgarriak eta elkarlan-prozesua zabaldu da informazioa eta jakintza 
partekatzeko.

              “Balio-katearen analisiari eta kultura-politikarako proposamenak” txostena sozializatzea. Behatokiak eta EHUk elkar hartuta egindako txostena       aurkeztu 
da Kulturaren Euskal Kontseiluan 2016. urtean. Euskadiko kulturaren egoeraren diagnostiko independentea egitea, aurrean dituen erronkak zein diren identifikatzea eta 
zer ekintza egin litezkeen proposatzea izan zen txostena egitearen helburua. Horrez gain, kultura-arloko eragileen arteko bilera ireki baterako deia egin zen txostenaren 
edukiak eztabaidatzeko eta konparatzeko.
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