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Ikusi gaitzazuen desagertuko gara, entzun 
gaitzazuen isilduko gara.  

Apirilaren 21ean eta 22an greba digitala 

 

Gure ekimenaren helburuak honakoak dira: 

1.- Euskal Herritar orori zuzentzea, batez ere konfinamendu egunotan 
inoiz ez bezala euskal kulturgintzara hurreratu direnei, norbanakook 
egunerokoan euskal kulturgintzarekiko dugun atxikimenduari buruzko 
gogoeta ariketa proposatzeko: zein balio ematen diogun gure 
kulturgintzari, zein garrantzia duen gure egunerokoan, zenbat kultura 
kontsumitzen dugun, kulturgintzaren prekarietateaz ( batez ere 
sortzaileenaz ) ohartzen garen…  

 

2.- COVID-19aren larrialdiak eragin(go) dituen kalteei erantzuteko 
premiazko neurriak plazaratu eta horiei atoan erantzun diezaiotela 
eskatzea Euskal Herri osoko erakunde publikoei: Euskal Hirigune 
Elkargoari, Nafarroako Gobernuari, Eusko Jaurlaritzari, Foru 
Aldundiei, Udalei eta bestelako erakundeei. Premiazko neurriekin 
batera, epe ertain-luzerako bestelako proposamenak ere plazaratzea 
( ikus neurri eta proposamenak beherago).   

 

3.- Euskal Herri osoko kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun 
eragile guztioi dei egitea larrialdi egoerak ahalbidetzen digunean 
mahai/bilera/topaketa... bat gauzatu dezagun euskal kulturgintzaren 
gabezia eta premia larriei aurre egiteko zer egin proposatu, 
eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko. Deia beren beregi antolatuta 
dauden kulturgintzako eragileei luzatzea bilkura horren antolaketa 
lana euren gain har dezaten: sortzaileen elkarteei, enpresa egitura 
dutenei, erakunde publikoei… 
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Hiru helburuok jendarteratzeko proposamenak: 

ü Kulturgileontzako ( batez ere sortzaileentzako) lan 
baldintza duinak eskatzen ditugu. Gurea ere lana 
dela aitortu eta gainontzeko lanbideei dagozkien 
eskubide duinak eskatzen ditugu. 

ü Euskal kulturgintzarentzako estrategikoa zer den 
proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatuko duen 
elkargune baten beharra dugu, Euskal Herri osoko 
kultur eragileei dei egingo diena. 

ü Neurri eta proposamen lorgarri eta eraginkorrak 
ditugu. 

 

 

 

Euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun Euskal Herri 
osoko eragileekin partekatu, proposatu, eztabaidatu, adostu 

eta gauzatu nahi genituzkeen neurri eta proposamenak 

 

 

Euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen duzuen eragile guztioi: 
sortzaileoi, antolatzaile eta bitartekariooi ( herri-mugimendu, 
erakunde publiko, ekimen pribatu/industria), komunikabideoi, 
hezitzaileoi ( hezkuntza-arautu, ez-arautu, familia/etxegiroa), 
kultuzaleoi, herrikide guztioi:  

 

COVID-19ak eragindako larrialdiak kulturgintzan eragin(go) dituen 
kalteei erantzuteko maila ezberdineko neurriak plazaratu dituzte 
kulturgintzaren ekosistemako eragile batzuek. Guk denak dokumentu 
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bakarrera ekarri ditugu egiletza erantsi gabe, aurreritziak ekiditeko, 
nahiz eta oso identifikagarriak diren, publikoak baitira. 

 

Bi mailatako erantzunak proposatzen ditugu : 

 

1.- Koiunturalak: Premiazko neurriak 

2.- Estrategikoak: Epe ertain eta luzerakoak 

 

 

1.- Koiunturalak: Premiazkoak, atoan hartu beharrekoak 

 

  

Krisi egoera honi ahalik modu integralean erantzuteko eta ondorioei 
adostasunetik eta modu koordinatuan erantzuteko, euskararen 
lurralde osoa bere baitan hartuko duten krisi mahaiak osatzea 
proposatzen dugu:  

 

Euskal Hirigune Elkargoan 

 

Nafarroan 

 

EAEn 

 

Krisi mahai horietan diseinatu eta adostuko dira Euskal Hirigune 
Elkargorako, EAErako eta Nafarroarako kulturgintzarako urgentziazko 
talka plan integralak modu koordinatu eta adostuan. Talka plan 
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horietarako hemen proposatutako neurriak jaso, eztabaidatu, adostu 
eta gauzatzeko bidean jarriko dira: 

 

 

Kulturarako krisi funtsa 

 

Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak hainbat neurri onartu 
dituzte Gobernu Kontseiluan eta Gobernu Bileran hurrenez hurren. 
Enpresak laguntzeko eta herritarren beharrizanei erantzuteko 
programak. Horietan Arte eta Kultur industriak zein proiektu 
kulturalak espezifikoki ez dira jaso ezta aurreikusi ere. Hori dela eta 
Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Kulturari zuzendutako 
krisi funtsa berezitua sortuko dute, iragarri dituzten neurri eta diru 
kopuruetatik eratorria, krisi funtsa horietan oinarrizko kulturako 
proiektu txikiek, sortu berriak diren proiektuek, artista eta sortzaile 
berriek eta euskaraz direnek tratamendu berezitua izango dute: 

2.1 Eusko Jaurlaritzaren 300M/€-ko aurrekontua duen eta, 
beharrezkoa izanez gero 500M/€-ra arte handitu daitekeen Covid-19 
programa izeneko aurrekontu-programa berrian gutxienez % 4ko 
erreserba kultura sektorearentzat .   

2.2 Foru Exekutiboaren 100 M/€-ko aurrekontua duen eta, 
beharrezkoa izanez gero handitu daitekeena funtsetik gutxienez % 
4ko erreserba kultura sektorearentzat . 

2.3 Likidezia bermatzeko Finantzen Euskal Institutuaren 25 M/€ko 
premiazko finantzaketa lerroan Arte eta Kultura Industriak 
tratamendu berezia eta espezifikoa izango dute sektoreak duen izaera 
estrategiko eta berezitasuna kontutan hartu, finantza baldintzak 
malgutuz eta egokituz. 

Kulturaren krisi funtsarekin, jarduera eta proiektuak bertan behera 
uztearen ondorioz pairatutako kalte ekonomikoa moteltzeaz gain 
(aurretik egindako gastuak, erreserbak, materialaren alokairuak, 
kanpoko profesionalen kontratazioa…), gastu finkoei aurre egiteko ere 
erabili ahal izango da. Guztia behar den moduan justifikatuko da eta 
horretarako irizpideak ezarriko dituzte instituzioek sortuko den 
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kulturaren mahairekin batera. Irizpide horietan euskarazko kulturak  
eta adierazpen artistiko, sortzaile eta eragile kultural txiki eta 
zaurgarrienak modu berezituan izango dira kontutan, hauek baitira 
ahultasun eta prekarizazio kroniko eta estrukturalaren ondorioz, 
desagertzeko egoera serios baten aurrean daudenak.  

 

Atzeratzea vs. Bertan behera. Ordainketak 30 % y 70 %.  

Zuzeneko kultur emanaldiak antolatu dituzten eragile publiko guztiak, 
COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz bertan behera geratu 
diren emanaldiak “sine die” atzeratu eta bertan behera ez uzteko 
konpromisoa hartuko dute nahiz eta kontratuan horretarako 
eskubidea izan. Horren ordez atzeratzeko akordioa lehenetsiko dute 
data berririk finkatu gabe eta egoera argitzen doan heinean berriro 
ere programatu ahal izateko. Kontutan hartuta 2020ko azken hiru 
hilabetean emanaldi eta ikuskizun asko metatuko daitezkeela, 2021 
lehenengo hiruhilabetekoan programatu ahal izateko aukera baloratu 
eta aztertuko da.   

Horretaz gain, eta kontutan hartuta gastu aurreikuspenetan horrela 
zegoela, egin behar diren/ziren egunaren datarekin, bi aldeen arteko 
kontratuan edo akordioan jasotako %30ko ordainketa ordaintzeko 
konpromisoa hartuko dute administrazio, organismo eta instituzio 
ezberdinek eta gainontzeko %70a ikuskizuna edo emanaldia denean. 
Azken finean 2020 ekitaldirako diru hori horretarako gastatzea 
aurreikusita zuten, eta hauentzat ez badu asko suposatzen, 
kulturgintzan dauden sortzaile autonomo zein soldatapekoentzat asko 
suposatu dezake. Honetarako oinarri juridikoa Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen 198. Artikuluaren 2. Puntua.  

Jada bertan behera utzi diren kontratuak lehentasunez aztertuko dira 
urteko bigarren seihilabeteko programazioan eskaini ahal izateko. 

 

BEZ kulturala 

EAEko eta Nafarroako exekutiboek espainiar estatuko gobernuari 
2020ko abendura arte kultura-BEZa %0ra murrizteko eskaera egitea, 
hezkuntza mundukoarekin parekatuz. 
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Deialdiak eta dirulaguntzak 

Instituzioen diru-laguntza deialdiak eta hauen finantziazio lerroak 
berebiziko garrantzia dute Euskal Herriko proiektu kultural eta arte 
eta industria kulturaleko egitasmo gehienentzat, egoera bereziki 
kezkagarria da, besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 
sustatzen dituen Bitartez, Sorgune edo KSI Berritzaile moduko 
deialdietan. Deialdi hauek berebiziko garrantzia dute EAE-ko Kultur 
Industrien ekosistema osatzen duten elkarte eta enpresentzako.  

Nafarroan esaterako arte eszenikoen sorkuntzarako diru-laguntzak 
urtero konbokatzen dira, otsaila-martxoa aldera deialdia izaten 
delarik, baina 2020koak oraindik ez dira publikatu eta proiektu asko 
daude horien zain. Artem, Ideia, Ágorart, Sustraiak, Udal platea, 
Generazinema, Geroko, 948 deialdiak… 

 

Aurrekontuen luzapena: 2019ko proiektuak 

EAEn 2019 urtean arazo asko egon ziren proiektuen aukeraketarekin 
-maiatzean behar ziren aukeratu baina irailera arte ez zen 
aukeratutako proiektuen berri eman-. Horrek kalapita eragin zuen 
proiektuak garatzeko zazpi hilabete izan beharrean lau baino gutxiago 
izan zirelako. 

Ondorio zuzena du horrek oraingo egoeran elkarte eta enpresetako 
asko orain ari direlako memoria eta justifikazioak aurkezten. 
Indarrean dagoen alarma egoerak bertan behera utzi ditu prozedura 
guztiak eta elkarte zein enpresa horiek nola eta noiz kobratuko duten 
ikusteke dago oraindik. Egoera berdina ematen ari da Nafarroan. 

 

2020 urteko proiektuak nola aurkeztu  

2020an egoera ez da hobetu EAEn. Bitartez eta Sorgune deialdietako 
oinarriak, adibidez, otsailean aurkeztu behar zituen Kultura Sailak 
baina, martxoan gaudelarik ere, ez da oraindik deialdi publikorik egin. 
Berandu ibili da, berriz ere Eusko Jaurlaritza baina utzikeria honek 
zuzeneko eragina du oraingo egoera honetan. Nafarroan otsaila-
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martxoa artean izaten dira ere deialdiak baina 2020 urtekoak ez dira 
ezta publikatu ere egin. 

Larrialdi egoera dela eta sine die atzeratu dira deialdi hauek guztiak. 
Honek erabateko ziurgabetasun eta babesgabe utzi ditu egoerara 
EAEko eta Nafarroako Kultur eta Sormen Industria osatzen duten 
ekosistemako eragileak 2019an hainbat izan baziren desagertu ziren 
proiektuak, 2020a basamortu bihurtu dezake euskal kulturaren 
garapenerako estrategikoa den sektore hau. Arazoa, azaldu bezala, 
bikoitza da: batetik, aurreko urteko lana ezin dutelako kobratu eta, 
bestetik, aurtengo proiektuak noiz aurkeztu ahalko dituzten ez 
dakitelako.  

Jaurlaritzaren kasuan lana telematikoki egiteko deia egin du baina 
sortzaileei lana egiteko aukera galarazi die. Batetik deialdi hauen 
iragarpena bertan behera utzi duelako eta bestetik 2019an proiektuak 
burutu zituzten eragileei justifikazio horiek egunotan egiteko aukera 
kendu dielako. Esan bezala, egoera hau bereziki larria da kultur 
elkarte zein enpresa hauek 2019an diru hori aurreratu egin zutelako 
eta egun ez dakitelako ez noiz aurkeztu ahal izango dituzten 
justifikazioak ez eta noiz irekiko diren 2020ko deialdiak ere.  

Egoera honen aurrean honakoa proposatzen dugu: 

 

• 2019 urtean burututako proiektuen justifikazioa 
aurkezteko modua ahalbidetzea. 

• 2020an burutuko diren proiektuak berandu burutuko 
direla jakinda, justifikazio eta horiek burutzeko erraztasunak 
eman eta datak malgutzea. 

 

Neurri fiskalak 

Diru sarrerak jaitsiko diren honetan, fiskalitatearen bitartez ez dira 
neurri esanguratsuenak hartzea aurreikusten, baina egun dauden 
hobari fiskalen portzentajek handitzea aztertuko dira krisi mahaian.  

Zergen edo bestelako tasen ordainketak atzeratzeko eskaera aztertu 
eta adostuko da krisi mahaietan. 
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Udal tasak 

Izaera publikoa ez duten antzokietan, sorkuntza-guneetan, zinema-
aretoetan, kultura-saltokietan, liburu-dendetan... 2020. urteko udal 
tasak ordaintzeaz salbuetsita egongo dira, edo bestelako onura edo 
konpentsazio aplikatuko da udalerri bakoitzaren egoera eta 
errealitatearentzat baliagarriagoa den formula bilatuz eta beti ere 
legeak eta arauak ezarritakoaren arabera. Adib. IBIa Entsegu lokalak 
edo biltegiak dituzten musika talde edo arte eszeniko konpainiei, 
liburu-denda txikiei… 

 

• Arte eszenikoak / Zuzeneko arteak 
 

Izaera orokorrez, administrazio publiko guztien konpromezua 2020. 
urterako zuzeneko arteetara bideratutako aurrekontuak aurrera 
eramateko. Ezintasun ala saturazioa izanez gero: 

 

-Aurten aurrera eraman ezin diren jarduerak (emanaldien kontratuei 
arreta berezia jarriz)  2021. urterako birplanteatu behar izatea, 
jarduera horiei aurretiko tramitazio bat eginez. 

 

-Egon diren soberakinak 2021.urteko zuzeneko arteen aktibitateetara 
gehitu. 

 

2. Aurreikusiak zeuden arte eszenikoko funtzioen eta musika 
emanaldien aparteko kudeaketa azkartua: 

 

Kontratatuta dauden eta data berri baten zain dauden atzeratuak izan 
diren funtzioak eta musika emanaldiak: %50aren ordainketaren 
aurrerapena egitea kontura. 
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Bertan behera – ez atzeratuak- geratu diren funtzio eta musika 
emanaldiak: kontratuzko klausulen independentziaz, gutxienez 
%35arekin indemnizatuak izan beharko dute, egituren gastu finkoak 
ordaintzeko.        

 

Funtzio eta emanaldi musikalak kontratatuak ez baina oinarrizko 
baldintzetan hitz egindakoak (ikuskizuna, funtzioak, prezioa eta 
datak, atzeratuak izan beharko direnak): mantentzeko konpromisoa. 

 

Bertan behera utzitako eta ezin berreskuratu daitezkeen 
kontratatutako nazioarteko funtzio eta emanaldi musikalak eta 
antolatzaileak kobratzen ez dituenak: egindako ordainketentzako 
estaldura bat. 

Sormen egiturentzako eta artista profesionalentzako babesa. 

Zuzeneko arteak,  Eusko Jaurlaritzaren laguntza neurri ekonomikoen 
barruan hartzeko bermea, sektorearen ezaugarri berezietara 
egokituz. 

ERTEetara egokitu diren CNAE 9001-9004  egiturentzako aparteko 
laguntza bat ezarri bi hilabetez langileen soldaten baliokidea den 
kopuruarekin. Ziurgabetasun eta jardueraren hastapen motelaren 
egoeran laneratzea sustatzeko. 

Sorkuntza eta formakuntza egituren gastu finkoak ordaintzeko 
hornidura funtsa. Adibidez: komunikazioa, alokairua, amortizazioak 
etab. Erakundearen jarraipena ahalbidetzeko xedez. 

Gizarte Segurantzan artisten erregimenean altan ez zeuden baina 
marku-kontratuen menpe zeuden interpreteentzat eta artistentzat 
subsidioaren estaldura. Gutxienez hiru hilabete. 

Azken baliabide gisa, RGI artistiko bat alarma egoerak irauten duen 
bitartean + 3 hilabete kontraturik gabeko profesionalentzat, eta 
langabeziaren estaldurik ezean aurreko sei hilabeteetan kontratatuak 
izan direla edo autonomo izan direnak adierazten dutenentzako. 
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Elkargoan, Nafarroako Gobernuan, Eusko Jaurlaritzan zein bestelako 
erakunde publikoetan, igorle diren sail guztietan diru laguntzen 
katalogoaren moldaketa gaur egungo egoerara. 

          

 

Egungo aginduen eta euren hainbat artikuluen ikerketa zehatza, 
arreta berezia jarriz eskaera, ekintza eta justifikazio egutegietan. 

Jardueren diru-laguntzetan, izandako gastuak ordaintzea 
ahalbideratzea, nahiz eta alarma egoera eta honen ondorioengatik 
ekintza ez burutu. 

Izan daitezkeen soberakinak, diru laguntzetara eta martxan dauden 
ekintzetara edo krisialdiari aurre egiteko martxan jarri daitezkeen 
laguntza ildoetara bideratu. 

Sorkuntza artistikoaren diru laguntzak handitu sorkuntzan eta/edo 
ekoizpenean eta salbuespen moduan, 2019an laguntza jaso zutenek 
ere 2020ko deialdira aurkeztu ahal izatea. 

Irrati kateen konpromezua lortu euren programazioan euskal 
musikaren presentzia handitzeko. 

 

• Liburugintza 
 

- Liburuaren balio-kateko enpresek eta autonomoek (argitaletxeek, 
liburu-dendek, banatzaileek) Gizarte Segurantzan egin beharreko 
kotizazioa etetea osasun-egoeraren ondoriozko neurri murriztaileek 
irauten duten bitartean. 

 

- Enplegu-erregulazioko espedienteei edo EEEei heltzeko erraztasuna 
osasun-larrialdiko egoerak eragindako neurri murriztaileek dirauten 
bitartean. 
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- 2,5 milioi eurorainoko kreditu-lerroa irekitzea liburuaren 
sektorerako, Eusko Jaurlaritzaren abalekin, interesik gabe, liburu-
dendetarako, banaketarako eta argitaletxeetarako, krisi ekonomiko 
sakoneko testuinguru batean etorkizunari aurre egin ahal izateko. 

 

- Laguntza publikoak justifikatzeko luzamendua, diruz lagundutako 
ekintzak garatzeko aldia luzatzea, eta 2020an edo lehenago 
emandako diru-laguntzak ez baliogabetzea, emandako laguntza 
justifikatzeko epea amaitu ez bada, laguntzaren xede den 
jardueraren helburua ez lortzeagatik. 

 

 

 

2) Estrategikoak: Epe ertain-luzerako neurri eta 
proposamenak 

 

 

Bat-bateko larrialdi egoerak sortutako kalteei urgentziaz erantzuteko 
Euskal Hirigune Elkargoan, Nafarroan eta EAEn krisi-mahaiak osatu 
ostean, COVID-19ak eragindako larrialdiak ahalbidetzen digunean, 
Euskal Herri osooko euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun 
eragile guztioi dei egingo digun batzar/topaketa/ mahaia antolatzea 
proposatu nahi dugu.  

 

Batzar/topaketa/mahai horretan, epe ertain eta luzera begira, euskal 
kulturgintzarentzat estrategikoa zer den proposatu, eztabaidatu eta 
adostuko dugu.  

 

• Hona hemen eztabaidagai izateko proposamen batzuk: 
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Etorkizunean kulturgintza osasuntsua nahi badugu ezin ditugu 
kulturgintzaren ekosistema osatzen duten gainontzeko eragileak 
atzean utzi. Izan ere, industriaren neurri, arau eta laguntzek 
ezerezean uzten dituzte baldintza horietan sartzen ez diren 
proiektuak. Kultur adierazpide guztietan ez bada gehienetan, ugariak 
dira, autonomo izatera iristen ez diren sortzaileak. Gatazka hori 
aspaldiko kontua da, eta birusaren ondorioz sortu den egoerak 
areagotu egin du beste behin ere industria hutsean oinarritutako 
ereduak dakarrena.  

Egun bizi dugun egoeran, emergentziazko egoera bati erantzun behar 
zaio maila guztietan eta galerak era askotakoak dira, ez soilik 
emanaldien galeraren araberako galera ekonomikoak, baizik eta 
kulturalak, proiektu bakar batek ere ez lituzke ateak itxi behar, 
zabaldu egin behar litzateke egoeraren ondorioz arriskuan edo 
hondoratzear egon daitezkeen proiektuen galerak frogatzeko 
moduak: formatu ertain eta txikiko produkzioak, sormen espazioen 
galerak, antzerki eta musika eskolak, hezkuntza proiektuen galerak 
ikasturtearen hondatzearekin, langileen egoera ezberdinen araberako 
galerak -autonomo ez direnak, boloen arabera soilik kotizatzen 
dutenak- kultur proiektuak, kultur jardunaldiak, ipuin kontalariak, 
kultur elkarte gisa egituratuak dauden konpainia eta proiektu 
profesionalak, ikerketa eta argitalpen proiektuak Ondorioz, galerak 
definitzerakoan, zabaldu egin behar dugu begirada. Industriaz 
besteko arlo hauek guztiak gabe kulturaren produkzioa ezin daiteke 
mantendu, ez duelako ekosistemarik izango bizirauteko. Begirada 
produkziora bakarrik bideratzen badugu ez da produkzio horiek 
ulertzeko ez haietara zaletzeko agenterik izango. 

Kulturaren krisi funtsarekin Liburutegi publiko funtsak handitu ahal 
izango dira, horretarako eskaera egiten duten Liburu-denden bitartez 
egingo dira erosketak, beti ere modu orekatuan hauen tamainaren 
arabera eta liburu-denda txikietan esfortzu handiagoa eginez. 

 

• Arte eszenikoak / Zuzeneko arteak 
 

Kaleko denboraldia ziurtatu. 
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Bertoko  administrazioaren konpromisoa bultzatu instituzioen arteko 
mahaitik, kaleko denboraldiari hasiera lehenbailehen emateko. 
Publikoan elkartzea baimentzen diguten egunetik, 15 egun igaro 
aurretik kontratuak eginez. Denboraldiaren hasiera iragartzeko, maila 
autonomikoan elkarrekin egindako kanpaina bati forma eman. 

 

Inplikaturiko agenteen parte hartzearekin  adostutako marko baten 
barruan aktibitatera itzuli. 

 

2020ko urritik 2021aren bukaera arte martxan egongo den aparteko 
plan bat egin eta apirilaren 30a baino lehen balioztatu. Ez ohiko plan 
horren helburua zuzeneko arteen berraktibatzea izango da. 
Horretarako, lan talde bat sortu, Instituzioen arteko mahaitik abiatuz 
eta adierazgarriak diren sektoreko agenteak inplikatuz. 

 

Gizarte Segurantzaren kuoten gehiengo bonifikazioa, gutxienez 2021. 
ariketa amaitu arte. 

         

Ikuskizunen sarreren BEZa %10etik %4ra murriztea. 

  

Zuzeneko ikuskizunekin erlazioa duten zerbitzu guztien BEZa %21etik 
%10era murriztea, erakunde publikoei fakturatzen zaien ikuskizunen 
ordain sariak barne. Azken horiek BEZaren salbuespenak 
programazioaren lehen hamabi hilabeteetan beharko luke, estatuko 
programazioarekin berrinbertitzeko aretoaren konpromisoarekin. 

 

Enpresek 2020ko BEZaren eskaeraren itzulketa arintzea. 
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Urteko lehen eta bigarren hiruhilekoaren BEZaren itzulketa, 2020ko 
urtarrilaren urteko itxierari itxaron behar gabe. 

 

COVID-19aren eragina izan duen epean deskontua 2020ko IAEren 
abonuaren kalkuluan. 

  

Egitura kreatiboetan eta kontzertu aretoetan, IBIaren ordainketaren 
murriztu edo deuseztatu. 

         

Alor publikoko Kontratuen legearen aldatzea, La Red Españolaren 
proposamenak adierazten duen zentzuan, kontratazio artistikoen 
berezitasunera egokitzeko. 

SGAEn pilatutako Egile eskubideen ordainketak aurreratzea, horrela 
eskatzen duenari, sei hilabeteko likidazioa itxaron gabe. 

 

• Euskarazko antzerkigintza 
 

Egun bizi dugun egoeran, batetik emergentziazko egoera bati 
erantzun behar zaio, eta galerak era askotakoak dira: ez soilik 
emanaldien galeraren araberako galera ekonomikoak, baizik eta 
kulturalak, proiektu bakar batek ere ez lituzke ateak itxi behar, 
zabaldu egin behar litzateke egoeraren ondorioz arriskuan edo 
hondoratzear egon daitezkeen proiektuen galerak frogatzeko 
moduak: formatu txikiko produkzioak (berdin-berdin ematen diote 
jaten artistari), sormen espazioen galerak, hezkuntza proiektuen 
galerak ikasturtearen hondatzearekin, langileen egoera ezberdinen 
araberako galerak (autonomo ez direnak, boloen arabera soilik 
kotizatzen dutenak, kultur proiektuak, jardunaldiak, kultur elkarte 
gisa egituratuak dauden konpainia eta proiektu profesionalak... 

 

Bestetik, bizitzen ari garen egoera larri honek balio beharko luke 
fondoan dagoen arazo larrietako bat behingoz lantzeko, eta 
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kulturaren inguruan azken hamarkadetan sortu den eredua 
eztabaidagai jartzeko: kultura modu (soilik) industrialean ulertzeak, 
sektorearen parte jakin bat laguntzen du, baina babesgabe uzten du 
kulturgintzaren beste parte handi bat, sarerik gabe eta babes sozialik 
gabe. 

 

Industriaz besteko arlo hauek guztiak gabe kulturaren produkzioa 
ezin daiteke mantendu, ez duelako ekosistemarik izango bizirauteko. 
Begirada produkziora bakarrik bideratzen badugu ez da produkzio 
horiek ulertzeko ez haietara zaletzeko agenterik izango. Inork jaso 
ezin dituen mezuak igortzen ibiliko gara oholtza gainetik inon 
sostengatzen ez den kultur ekintza batean. Horregatik antzerkiaren 
testuinguruari bere zabaltasun osoan begiratzeko beharra ikusten 
dugu, bestela produkzioa bera ere goitik behera eroriko baita. Hauek 
dira bereziki zaindu beharreko ANTZERKI GERUZAK: 

 

- Antzerkia hezkuntzarekin lotzen dituzten proiektuak (antzerkia 
curriculum barruan).  

 

-Antzerki hezkuntza ahalbidetzen duten proiektuak (antzerki eskolak 
herrietan, curriculumetik kanpo, lantegietan, osasungintzan, antzerki 
talde “amateurrak”...). 

-Antzerki ikerkuntzan dabiltzan agente eta proiektuak (kasu 
batzuetan zirkuitatu egiten diren ikuskizunak dira, beste batzuetan 
laborategi proiektuak... kasu askotan kultur elkarte gisa egituratuak). 

 

-Antzerki produkziora bideratutako proiektuak (“industria” aipatzen 
denean lantzen dena. Formatu ertain eta txikiko produkzioak ere 
barne hartzea eskatzen dugu). 

 

Proiektuak diogu eta ez industria. Proiektu hitzaren inguruan beste 
edozein forman aurkeztu daitezkeen ekimenak jasotzen direlako, 
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kulturari egiten dioten ekarpenagatik interesekoak direlako. Kulturari 
egiten zaion ekarpena da kontutan hartu beharrekoa, horrek hartzen 
duen forma juridiko ekonomikotik haratago. 

Geruza hauek guztiak elkarri lotuta daude eta batak gabe besteak ez 
du aurrera egiterik. Hauek denak dira kontutan hartu beharrekoak 
beti ere baina are gehiago krisialdi honetan. Begirada produkziora 
mugatzeak hori sostengatzen duen ekosistema osoa ikusezin 
bihurtzea dakar eta hori landu gabe uztera kondenatzen. 

 

• ONDORIO batzuk: 

 

-Euskal Herriko gobernu ezberdinek, Euskal Hirigune Elkargoak, 
Nafarroako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak,  Foru Aldundi eta 
Udaletxeekin batera lan eginez, antzerkiaren testuinguruan ematen 
diren ekimenekiko konpromisoa hartzera behartzea: 

 

- Hitzartutako kultur ekimenak mantenduz: bertan behera 
geratu direnak ordaindu eta atzeratu direnen %30 
aurretiaz kobratu. 

 

- Euskaraz ematen diren antzerki ekimenek arreta berezia 
izatea: kuotak jartzea euskara programazioetatik 
desagertu ez dadin. Epe ertainera, euskarazko 
estreinaldiekin eta kultur proiektuekin katalogo bat 
sortzea eta katalogo horren neurriko laguntza plan bat 
sortzea. 

 

- Euskaraz ematen diren antzerki ekimenetarako larrialdi 
sare baten eratzea (antzokiez kanpoko programazio ertain 
eta txikiak, euskarazko jaialdiak eta kultur jarduerak, 
sormen espazioak, ipuin kontalariak, era ezberdineko 
antzerki eskolak...). 
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- Enpresa, kultur elkarte, autonomo eta hainbat forma 
juridiko duten kultur eragileak aurreko puntuetan berdin 
kontutan hartzea. 

 

• Liburugintza 
 

- % 25eko igoera literatura-argitalpenetarako laguntzetan, bai 
gaztelaniaz bai euskarazko argitalpenetan, baita laguntzen 
argitalpenaren aurrerapena eta argitalpen-planari dagokion 
kopuruaren gaineko diru-aurrerapena ere. Justifikazioari dagokionez, 
epea luzatzea. 

- Euskarazko hezkuntza-liburua sortzeko EIMA laguntzen funtsak % 
25 handitzea. Aurreko puntuan esandako gauza bera. 

- Alarma-egoera altxatzen den unetik aurrera eraginkorra izango den 
Bono-Liburu bat sortzea, milioi 1 euroko funtsarekin. Bono-Liburu 
kanpainak sortzea udazkenean eta Eguberrietan, irakurlea berriz ere 
liburu-dendetan sar dadin. 

- Liburutegi publikoetarako eta E-liburutegietarako paperezko 
liburuen eta liburu digitalen erosketak areagotzea eta arintzea. 
Paperezko liburuen erosketak liburutegien inguruko liburu-denden 
bidez egitea beti. Liburu digitalaren kasuan, E-liburutegiak eros 
ditzala EAEko argitaletxeek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera digitalki 
argitaratutako liburu bakoitzeko hogei lizentzia, baita 2019ko 
ekoizpenaren gainean egin ez zirenak ere. 

- Hezkuntza sailak eskola-liburutegietarako erosketa-plan bat 
bultzatzea. Ikastetxeen inguruko liburu-dendetan egiten daitezela 
erosketa horiek. 

- Familiei zergak arintzea testuliburuak erosteagatik. 

- Irakurketaren publizitate-kanpaina. 
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Ekarpen, iritzi, kritika eta enparauak helarazteko: 
ekarpenak@kulturgintzan.eus  

 

 

 


