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Hirugarren sektorea gizarte-agente garrantzitsua da politika publikoak garatzeko. Kulturaren arloan ere bai.

Orain arte, Behatokiak hirugarren sektore kulturala zeharka aztertu du, hurbiltasunarekin, eskubide kulturalekin, itzulera sozialarekin eta beste gai batzuekin duen 
harreman zuzenaren bitartez. Azterlan kuantitatiboetan ere agertzen da, baina zenbait mugarekin. Horrela, bada, lehenengoz egin da azterketa espezifiko bat gai 
horri buruz. 

Txostenaren xedea da Euskadin hirugarren sektore kulturala aztertzeko beharrezkoa den oinarri kontzeptual eta metodologikoa ematea. Horretarako, sektorea 
ezaugarritzeko gakoak, sektorea ulertzeko moduak eta berezkoak dituen dinamikak emango dira. 

Bigarrenik, eskuragarri dauden neurketa-tresnak kritikoki errepasatuko dira, eta arlora hurbilduko gara tresna horiek oinarri hartuta. Horretarako, Eusko 
Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Ofiziala aztertu behar da, baina baita Behatokiaren beste estatistika batzuk ere, hala nola Arteei eta Kultura Industriei buruzko 
estatistika edo EAEko parte-hartze kulturalari buruzko estatistika.

Jarraian, diagnostiko bat egingo da, inspirazio-elementuak identifikatu ahal izateko hirugarren sektore kulturala eta izan ditzakeen ondorioak (sozialki positiboak) 
sustatzeko eta finkatzeko gai diren politiketarako. 

1. SARRERA
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Gizarte-zientzietako kontzeptu askok bezala, “hirugarren sektorearen” kontzeptuak zailtasun handiak ditu artatzen duen gizarte-errealitatearen zatia argi eta 
garbi identifikatzeko. Muga lausoak dituzten irizpideetara jo behar denez eta kontzeptuari buruzko adostasun argirik ez dagoenez, definizio-lanak egin behar dira, 
hirugarren sektoretzat zer ulertzen den argitzen laguntzeko.

Hirugarren sektorearen kontzeptuan hainbat definizio sartzen dira, hura aztertzeko erabiltzen den ikuspegiaren arabera. Espazio lauso eta oparoa da, eta hainbat 
etiketa sartzen dira bertan, kontuan izanda zer azpimarratu nahi den. Kontzeptu irekiekin gertatu ohi den bezala, diferentziazko definizioetara jotzen da sarri, 
euren espazio propioa mugatzeko. Hori horrela, adierazten da hirugarren sektorea dela sektore publikoan (lehen sektorea) eta merkataritzako edo irabazizko 
sektore pribatuan (bigarren sektorea) sartzen ez den guztia. Ildo horretan, titulartasun pribatua eta irabazi-asmorik ez izatea dira berezko eta bereizitako 
espazioa ematen dioten elementuak. Nolanahi ere, hurbilketa horrek hirugarren sektorearen espazioari buruzko arrastoak eskaintzen baditu ere, ez da zehatza, 
bide negatibotik bideratutako posizio batera mugatzen baitu.

Erabilera akademikoko eta eguneroko erabilerako katalogo terminologikoa zabala da, azpimarratu nahi denaren arabera: gizarte zibila, tarteko sektorea, ekonomia 
soziala, GKEak, karitatezko sektorea, sektore filantropikoa, sektore boluntarioa, sektore independentea, irabazi-asmorik gabeko sektorea, zergak ordaintzetik 
salbuetsitako sektorea, etab. Horiek guztiek agente jakin batzuen ezaugarri garrantzitsuei erantzuten diete, baina beste batzuk kanpoan uzten dituzte, eta 
erretratu osatugabea eratzen dute, analisian nagusitzen den ikuspegiaren arabera. 

Laburbilduz, fenomenoarekiko bi hurbilketa identifika daitezke1:

Ikuspegi europarra, gizarte-ekonomiaren kontzeptuarekin lotuta, erakundeen dimentsio demokratikoa nabarmentzen duena. Hirugarren sektorea alternatiba 
bat da logika kapitalistari erantzuten dion sektorearen eta sektore publikoaren artean.

Ikuspegi anglosaxoia, irabazi-asmorik gabeko sektorearen kontzeptuarekin lotuta, irabaziak ez banatzearen eta boluntariotzaren garrantziaren ideian 
oinarritzen dena. Hirugarren sektorea merkatuaren eta Estatuaren artean dagoen eremua da.

2. HURBILKETA KONTZEPTUALA 
HIRUGARREN SEKTORE KULTURALERA

2.1. Hirugarren sektorearen definiziorantz
Bi hurbilketa

1. Argigarriak dira Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Liburu Zuria egiteko prozesuan jasotako gogoetak (2019an eguneratua). 
https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/Definici%C3%B3n_te%C3%B3rica_2019_eus.pdf
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Aldi berean, irabazirik ez izatea ulertzeko bi modu daude:  

Zentzu finalistan, bazkideei edo kolektibitateari zerbitzuak emateko 
helburua irabaziaren gainetik lehenesten den heinean, irabazi-asmorik 
gabeko erakundetzat hartzen dira.

Irabazien banaketari dagokionez, barne-arauek irabaziak jabeen edo 
arduradunen artean banatzea eragozten dutenean, irabazi-asmorik 
gabeko erakundetzat jotzen dira. 

Jarraian agertzen den eskeman bi ikuspegiak bateratzen dira.

Irabazi-asmorik gabeko hirugarren sektoreak, merkataritza-sektore 
pribatuarekin eta sektore publikoarekin erkatuta, dituen mugak argi egon 
arren, gizarte-ekonomiarekiko duen posizioa lausoagoa da. Biak ala biak 
erakunde pribatuak dira, formalki antolatuak, erabakitzeko autonomia dutenak 
eta kideak libreki atxikitzen dituztenak, baina irabaziak ez banatzearen 
betebeharrak bereizten ditu; ezaugarri hori nahitaezkoa da irabazi-

asmorik gabeko hirugarren sektorerako, baina ez, ordea, gizarte-ekonomiako 
erakundeentzat: kooperatibentzat, kasurako. Betebehar horren ondorioz, irabazi-
asmorik gabeko hirugarren sektoreko elkarte eta fundazio asko (hala nola elkarteak 
eta fundazioak), kooperatibekin eta mutuekin batera, gizarte-ekonomiaren parte 
izan daitezkeen arren, gizarte-ekonomiaren zati bat ez da hirugarren sektore gisa 
kalifikatu behar; izan ere, merkatuan jarduten du (irabaziak banatu ez arren) edo 
irabaziak banatzen ditu (irabazi-asmorik izan ez arren).

Pauso bat gehiago ematen bada, publikoaren, pribatuaren eta hirugarren 
sektorearen arteko agente mota berri bat iradokitzen ari gara, laugarren 
sektorea edo enpresa sozial izenekoa, gizarte-balioa eta ekonomia-balioa 
batzen dituena. Esparru horretan daude eragin soziala eta ondasun publikoa 
lortzea jomuga duten enpresak, hau da, aberastasuna sortzen dutenak 
eta merkatuko tresnez baliatzen direnak gizarte- edo ingurumen-irabaziak 
lortzeko bitarteko gisa; nolanahi ere, horiek ez dira berez helburu. Enpresak 
dira, eta ezin dira irabazi-asmorik gabekotzat hartu hertsiki. Iraunkortasuna, 
berrikuntza, gizarte-erantzukizuna eta antzeko balioetan oinarritutako 
erakunde mota berri bat ordezkatzen dute, eta gizarte-ekintzailetza, 
ekonomia solidarioa, ekonomia zirkularra eta lankidetzakoa, bidezko 
merkataritza, banka arduratsua eta antzeko esparruetan jarduten dute.

Egoera heterogeneo horren aurrean, hirugarren sektoreko erakundeei 
aplika dakiekeen ordenamendu juridikoa eta tratamendu fiskala ere 
konplexua da forma juridikoaren, irabazizko (irabazirik ezaren) kontzeptuaren 
berezitasunen edo gizarte-ekonomiaren esparruan sartzearen arabera. Dena 
dela, legeria espezifikoaren eskuragarritasunaren ikuspuntutik, hirugarren 
sektore sozialaren azpisektorea nabarmentzen da, autonomia-erkidegoaren 
mailako lege-garapenak baititu.

Elementu komunak

Testuinguru horretan, erronka hirugarren sektorea ezaugarritzen duten 
elementu komunak identifikatzea da formari eta jomugari dagokionez. 
Espazio homogeneo bat osatzeko gai diren elementuak dira, kanpoko 
begirada konparatu baten arabera, baina baita taldearen barneko 
heterogenotasunari eutsita eta hura aitortuta ere: edukia edo esku hartzeko 
eremua, jomuga, formalizazio- eta egituratze-maila, egungo tratamendu 
juridikoa...

IRABAZI-ASMORIK 
GABEKO SEKTOREA

Ez ditu irabaziak 
banatzen

Zerbitzuak ematen 

GIZARTE-EKONOMIA
Irabazi-asmorik gabea
Zerbitzuak ematen edo

saltzen ditu
Irabaziak banatu ditzake

edo ez Antolakuntza
demokratikoa

MERKATUA
Irabaziak

banatzen ditu

Zerbitzuak saltzen ditu

ESTATUA
Zerbitzuak ematen 

ditu

Merkatuz kanpo jarduten du

Irabaziak banatzen ditu, 
irabazi-asmorik izan ez arren

Merkatuan jarduten du, 
irabaziak banatu ez arren
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Eskema horrek hirugarren sektorearen konplexutasuna identifikatzen du. 
Proiektu europar berberak azpimarratu egiten du Europan hirugarren 
sektorearen hedapenean eta osaeran dagoen eskualdeen araberako 
aniztasun handia, eta behetik gorako ikerketa-proiektu batean, tokiko 
berezitasunetatik hasita guzti-guztia hartzen duen eskema batera arte, 
ezaugarri horiek identifikatzen dituzte etiketetatik harago; horri esker, 
fenomenoari hurbilketa globalagoa egiten zaio, aldakorra izan arren.

Soziala eta kulturala denaren arteko muga hirugarren sektorean

Ikuspuntu teorikotik begiratuta, azpisektoreak mugatzeko ahaleginak 
eztabaida berriak gaineratzen dizkio hirugarren sektorearen kontzeptuak 
berezkoa duen konplexutasunari. Hirugarren sektorea hirugarren sektore 
sozialarekin identifikatu ohi da sarri. Ekonomiak eta zerbitzuak emateak 
duen garrantziak lagundu egiten du lotura hori egiten. Euskadiko Hirugarren 
Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legearen bitartez araudi 
espezifikoa izateak erakusten du garrantzitsua dela.

Zentzu zabalean, esku-hartze soziala arlo oso anitzetatik egiten da: 
hezkuntza, enplegua, osasuna, ingurumena edo kultura; bai eta alderantziz 
ere, esku-hartze kulturalak ondorio soziala dakar beti. Ikuspuntu horretatik 
begiratuta, ezingo litzateke hurbilketa espezifikorik planteatu, baina 
errealitatean jarduketa-eremu eta politika bereiziak daude. 

Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legea egoteak erakusten du sozialaz 
bestelako eremuak daudela zentzu zorrotzean, eta bat-egiteez harago, 
errealitate desberdin gisa aztertu behar direla. Hain zuzen, horixe da 
hirugarren sektore kulturalaren kasua; izan ere, interes orokor kulturaleko 
xedeak lortu nahi dituzten askotariko egitura multzo handi batek osatzen du. 
Hurrengo atalean sakontzen dira haren ezaugarriak.

Oro har, hainbat ezaugarrik duten garrantzia adierazten dute; honako hauena, 
adibidez: helburu publikoa eta soziala, herritarra izatea, boluntarioa eta parte-
hartzailea izatea, autonomia pribatua izatea eta beste lege-tratamendu bat 
izatea merkataritza-sektorearen eta sektore publikoaren aldean. Hori horrela, 
alderdi mota horiei arreta jartzeak lagundu egiten du errealitate horri osotasun 
gisa erantzuteko gai den kontzeptu bat eraikitzeko oinarri komun gisa balio 
dezaketen ezaugarriak adierazten, aniztasuna errespetatuz, haren ezaugarri 
diren alderdi nagusiekin gatazkan sartzen ez diren bitartean.  

Egoera hori onartzeak justifikatzen du kontzeptualki oinarritutako definizio 
tekniko bat behar izatea, eta eraginkorra izan behar du adierazle zehatzen 
arabera. 

Urteetan, horiek identifikatzeko irizpide praktikoak finkatu dira; hala ere, 
oraindik ere eztabaidak daude perimetroari eta adierazleekin eta neurketa-
tresnekin lotutako zailtasunei buruz. Gaur egun, luze-zabal partekatzen 
eta erabiltzen dira “FP7 Third Sector Impact Project”2 (2018) proiektu 
europarrak adierazitako bost irizpideak:

Bost irizpide horiek aldi berean gertatzea nahikotzat eta beharrezkotzat 
jotzen da hirugarren sektoreko agente bat ezaugarritzeko, honako alderdi 
hauek kontuan hartuta:

Erakundea

Titulartasun pribatua

Autogobernua

Derrigortasunik eza

Irabazien banaketa mugatua 

2. Irizpideak liburu honetan jasotzen dira: “The Third Sector As A Renewable Resource for Europe” (2018). Hemen eskuragarri: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319714721

Erakundea
Titulartasun 

pribatua Autogobernua Derrigortasunik 
eza

Irabazien 
banaketa 
mugatua

1 2 43 5

Barne-ordena Autonomia Partaidetza askea Borondate publikoa
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lankidetzan, erakusketak finantzatzen edo mezenasgo artistikoko programak 
garatzen, finantza-erakundeen eta enpresa handien gizarte-erantzukizunetik 
eratorritako kultura-fundazioen bitartez.

Hirugarren sektore kulturalaren tipologia aniztasuna aztertzeak continuum bat 
ezkutatzen du rol kolaboratzaile edo instrumental baten (zerbitzuak eta behar 
kulturalak asebetetzearen ikuspuntutik) eta rol kritiko edo eraldatzaile baten 
artean (ahalduntzearen eta aldarrikapen sozialaren ikuspuntutik).

Hirugarren sektore kulturaleko erakundeak continuum honetako hainbat 
puntutan kokatzen dira. Bi mutur horiek ez dira baztertzaileak, eta askotan 
elkar osatzen dute. 

Arrazoi instrumentala lotuta dago ondasun edo zerbitzu bat ematen 
duten jarduerekin, izan administrazioarekin lankidetzan arituta, izan 
kanpo-mailan (publiko irekiari bideratuta), izan barne-mailan (erakundeko 
pertsonei bideratuta). Ekintzek, pertsonari berari edo beste batzuei 
ondasun edo zerbitzuren bat emateak, zentzu horretan, garrantzi 
handiagoa dute balioek baino.

Arrazoi eraldatzailea kontzientziazio- eta aldarrikapen-jarduerekin lotzen 
da, eta horiek beraiekin dakarte begirada kritikoa eta pertsonalki eta 
sozialki aldatzeko proiektu/jomuga sozial komuna. Posizio horretatik, 
balioek ekintzek baino garrantzi handiagoa dute. 

Egun dagoen antolakuntzen amalgama dela eta, hirugarren sektore kulturalaren 
berezko ezaugarriak identifikatze aldera, hiru azterketa-dimentsio dituen 
eskema bat planteatzen da:

Jarduera-eremua: eragiten dioten sektoreak (espezializazio- edo 
irekiera-maila desberdinetan) eta betetzen duten balio-katearen 
funtzioak osatzen dute.

Formalizazio-maila: informala denetik egituratua denera, askotariko 
formula juridiko eta antolakuntza-mailekin.

2.2. Hirugarren sektore kulturalaren 
berezko dinamikak
Aurreko hurbilketak hirugarren sektorea identifikatzeko gida zabala, 
pragmatikoa eta oinarriduna eskaintzen duen arren, kultura-sektorearen eta 
haren agenteen errealitateak eskatzen du ñabardura garrantzitsuak dituzten 
dinamika propioak ezagutzea. 

Hirugarren sektorea hirugarren sektore sozialarekin identifikatzeko joera 
dagoen bezala, hirugarren sektore kulturala aipatzean, esku hartzeko bi 
arlo nagusitan pentsatzen dugu: batetik, praktika amateurra eta herri-
kultura, gure inguruan arte- eta ondare-adierazpen jakin batzuetan errotua 
eta tradiziozkoa; eta, bestetik, hirugarren sektore gisa formalizatutako 
sektorearen alde profesionala, kultura-ehunean garrantzi handia duena.

A priori, hirugarren sektore kulturalaren esku-hartzearen bi eremu 
nabarmenak dira, inpaktuari dagokionez, ondorio positiboak baitituzte 
ekoizpen-agente gisa, gizarte-eraldaketarako agente gisa eta ekintza 
publikoan lankidetzan aritzeko agente gisa. Nolanahi ere, xehetasun 
handiagoz begiratuz gero, hirugarren sektore kulturaleko erakundeak 
identifika daitezke balio-katearen funtzio guztietan, tamaina eta ikuspegi 
guztietako sektore guztietan: tradizionaletik abangoardiara, alternatibotik 
instituzionalizatura, erakunde historikoetatik esku-hartze publikoko modu 
berriak aztertzen dituzten erakunde sortu berrietara. Hurbiltasunezko kultura 
ezin da hirugarren sektorerik gabe ulertu. Ezin da zalantzan jarri kultura-
eskubideen eta kultura eskuratzeko eskubideen garapenean, gobernantzan 
eta demokrazia kulturalean duen garrantzia. 

Hirugarren sektorea giltzarria da hainbat ekoizpen-esparrutan, hala nola 
arte eszenikoetan, bertsolaritzan, dantza tradizionalean eta abesbatzetan, 
jaiak antolatzean, sorkuntza-fabriketan eta arte-ekoizpeneko zentroetan. 
Euskara sustatzeko eta herri-kultura transmititzeko funtsezko lana egiten 
dute. Hirugarren sektoreko erakundeak ere badaude arte eszenikoen edo 
zuzeneko musikaren areto alternatiboen atzean, zinema-programazioan 
edo udalen kultura-kudeaketan oro har. Era berean, ordea, horrelako 
erakunde motak identifika daitezke herrialdeko kultura-erakunde handiekin 
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Sektorekako eta zeharkako begirada 

Hirugarren sektorea kultura-sektore guztietan dago, bai eta zeharkako 
kultura-ekintzaren esparruan ere. Edozein kasutan, presentzia hori ez dago 
homogeneoki banatuta. Azaletik, esparru profesionalean, merkatua eta 
eremu publikoa nagusi diren sektoreetan, haien jardun-eremua murriztu 
egiten da, hau da, arteen eta kultura-industrien agenteen % 10 inguruk 
osatzen dute, Kulturaren Euskal Behatokiaren datuen arabera. Liburuaren, 
diskoaren eta ikus-entzunezkoen kultura-industriak deiturikoetan, merkatuko 
logikei lotuagoak izanik, hirugarren sektoreak oso pisu txikia du ekonomiari 
eta enpleguari dagokienez. Arteetan, pisu hori handitu egiten da; arte 
eszenikoetan, bereziki. Ondarean, ekintza publikoa nagusi den eremuan, 
hirugarren sektorearen jardueraren xedea da, batez ere, ondarearen 
defentsa, ezagutza eta hedapena.

Ikuspegi amateurretik begiratuta, hiru sektore nabarmentzen dira haien 
errotze, irismen eta antolakuntza-mailagatik, bai eta transmisioan funtsezkoak 
izateagatik ere: dantza eta musika tradizionalak (euskal dantzak, koruak eta 
trikitixa) eta bertsolaritza. Azken horren kasua paradigmatikoa da; izan ere, 
gogoetarako, proiekziorako eta kudeaketarako duen gaitasunak hirugarren 
sektore kulturalaren azterketan kontuan hartu beharrekotzat bihurtzen du.

Arretagunea hurbileko kulturaren esparruan kokatzen bada, hirugarren 
sektoreko erakundeak protagonista eztabaidaezinak dira. Oinarrizko kultura-
bizitzaren zati handi bat haien esku dago, esparrua edozein delarik ere. Gure 
udalerrien kultura-bizitasuna hirugarren sektoreko erakundeei dagokie, 
eta administrazio publikoek erakunde horiei laguntzen diete baliabide 
ekonomikoak zuzkituz, dirulaguntzen bidez eta jarduerak gauzatzeko 
espazioak utziz. Ez dituzte, ordea, baliabideekin bakarrik laguntzen; izan 
ere, tokiko esparruak hirugarren sektoreak kultura-programen diseinuan eta 
kudeaketan parte hartzeko aukera ematen du. Erkidegoan eta herritar gisa 
dituzten espazioetatik hartzen dute parte, edota hirietako hurbiltasuneko 
ekipamendu publikoekin zuzeneko lankidetzan. Ildo horretan, agente gakoak 
edo agente publikoen “bazkideak” dira kultura-politikak garatzean. 

Besteak beste, gizarte-berrikuntza, bitartekaritza eta hezkuntzarekin 
zerikusia duten zeharkako esparruetan lan egiten duten hirugarren sektoreko 
erakundeak hazten ari direla aipatu behar da. Kulturalaren eta sozialaren 
arteko erakundeak dira, eta irizpide tradizionalen arabera etiketatzen zailak.

Balio-katearen araberako begirada

Hirugarren sektorearen presentzia balio-katearen arabera aztertzeak ondorio 
hauek proposatzen ditu: 

Sorkuntza eta ekoizpena: hirugarren sektorea sorkuntza artistikoari 
euskarria ematen dioten ekimen eta ekipamendu (sorkuntza-fabrikak 
eta -espazioak) askoren atzean dago. Beren jarduerarik gabe, sorkuntza 
esperimentalenaren zati handi bat babesik gabe geratuko litzateke. 
Bestalde, antzerkia, dantza garaikidea eta antzeko diziplinetan sorkuntzari 
eta ekoizpenari lotutako elkarte eta kolektiboen adibide ugari daude. 
Hirugarren sektore profesionala kate-maila horretan nabarmentzen da, 
agenteen kopuruari dagokionez.

Erakusketa: funtzio hori arlo publikoak (antzerkia) eta pribatuak (zinema) 
sostengatzen badute ere, hirugarren sektoreak areto alternatiboak, 
zuzeneko musikako aretoak eta mota guztietako jaialdiak kudeatzen ditu. 
Kuantitatiboki haien garrantzia nabarmena ez bada ere, horien artean 
daude herrialdeko erakunde entzutetsuak, eta haien dibulgazio-lana 
funtsezkoa da.

Sozializazioa: hirugarren sektorea kultura-praktika dinamizatzeko 
funtzioan nabarmentzen da batez ere. Sorkuntzaren eta oker deitutako 
kontsumoaren artean, partaidetza aktiboaren bidez kultura hedatzeko 
funtsezko lan horrek oinarrizko agente gisa kokatzen ditu ezagutzaren 
transmisioan eta herritarren artean kulturarekiko interesa sortzean.  

2.2.1. Jarduera-eremua
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Hirugarren sektore informala

Hasteko, garrantzitsua da formalizazio juridikoaren edo formalizazio 
juridikorik ez izatearen irizpidea bera eztabaidan jartzea, elkarte mota 
espezifikoei ekin aurretik. Kulturaren sektorean erakunde informalak egon 
ohi dira, erregistro ofizialetan alta emanda ez daudenak edo beren datuak 
eguneratuta ez dituztenak. Alderdi garrantzitsua da hori, mota horretako 
elkarte informalek edo formalizazio-maila oso txikia dutenek askotan 
dinamismoa ematen diotelako ekosistema kulturalari (bereziki tokiko mailan). 
Nortasun juridikorik izan ez arren, soziologikoki existitzen den hirugarren 
sektore informala osatzen dute, administrazioaren aldetik ikusezinak 
badira ere. Arlo soziologikoan, formalizazioaren irizpidea ez da helburu 
jakin batzuetara bideratutako barne-elkarreragineko dinamika ordenatu 
bat izatea bezain garrantzitsua. Batzuetan, talde informal horiek bigarren 
mailako erakundeak dira, hala nola lurralde baten eremuan eta/edo gai jakin 
batean antolatutako koordinakundeak edo plataformak. Parte hartzen duten 
elkarteak egituratzeko eta indartzeko funtzioa bete eta lankidetzaren bidez 
haien inpaktu-ahalmena zabaltzen dute. 

Gainera, informaltasun hori ingurune digitalean antolatutako taldeen 
errealitate sortuberriarekin lotu ohi da, komunikazio-teknologia berriek 
tresna digitalen bidez birtualki antolatzeko ematen dituzten aukerei esker: 
partaidetzarako, sorkuntzarako, interakziorako, trukerako, topaketarako, eta 
abarrerako espazioak. 

Informaltasunaren alderdia, baina, ez da garrantzitsua soilik aurreko 
zentzu horretan, kontsumoarekin, sorkuntzarekin, trukearekin eta kultur 
ekoizpenarekin hertsiki lotuta. Informaltasuna gizarte-mugimenduei lotutako 
erakunde moten alderdi garrantzitsua da, eta, bereziki, informazio- eta 
komunikazio-teknologia berrien bidez ekintza kolektiboko modu berriei 
lotutakoak. Gizarte-mugimendu berrien kontzeptuak ñabardura espezifikoak 
ematen dizkio elkarte mota jakin bati; horiek izan dezaketen informaltasuna 
dute ezaugarri, baina baita beren ekintza garatzea ere gatazka-arloetan, 
eraldatzeko borondatearekin eta erakunde-eremutik kanpo (batzuetan, 
gainera, legitimitatea aitortu gabe). Elkarte mota horiek garrantzitsuak izan 
daitezke, halaber, kultura-arloan, antzeko balioak dituzten pertsonak biltzen 

baitituzte, eta kultura-baliabideak antolatzeko eta banatzeko alderdi jakin bat 
eraldatzera bideratuta baitaude. 

Kasu guztietan, formaltasunaren irizpidearekin daude arazoak, eta 
azpimarratzen da beharrezkoa dela erregistro ofizialek ikusezin bihurtutako 
errealitate bat begi-bistan izatea.

Asoziazionismo amateurra

Bigarrenik, arlo sozialean eta kirol-arloan gertatzen den bezala, erakunde 
mota garrantzitsu bat dago, eta horien bitartez, kideek euren burua 
antolatzen dute, aktiboki parte hartzea eskatzen duten jardueretan behar 
edo interes propioak asetzeko. Kasu honetan, praktika artistiko amateurreko 
taldeetan (antzerki-talde amateurrak, dantza-taldeak, abesbatzak, etab.) 
eta kultur adierazpen tradizional eta herrikoiak praktikatzen eta sustatzen 
dituzten taldeetan (euskal dantzak, bertsolariak, etab.) gauzatzen da. 

Praktika artistiko amateurreko erakundeek eta adierazpen kultural 
tradizionalekin lotutako erakundeek eginkizun garrantzitsua dute hirugarren 
sektore kulturalaren barruan, eta elementu bereizgarri batzuk partekatzen 
badituzte ere, bi motak bereiz daitezke, beren jardueren xedea kontuan 
hartuta.

Eskema estandarizatua malgutzeko behar hori lotuta dago arestian aipatutako 
irizpideen oinarrian bokazio publikoak eta interes orokorreko helburuek 
duten garrantziarekin. Eskema estandarizatuaren egileek eurek berriki 
azpimarratu dute azpian dagoen irizpide horren garrantzia oso handia dela 
elkarte bat hirugarren sektorearen barruan sailkatzeko. 

Izan ere, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko 6/2016 Legeak 
interes orokorraren partetzat hartzen ditu helburu kulturalak. Baina, euskal 
testuinguruan elkarte gastronomikoen kasuak erakusten duen bezala, 
zenbait tentsio mahaigaineratzen ditu: bere jarduera helburu kultural gisa 
kategorizatu arren, interes orokorrarekiko duen harremana ez dago hain 
argi, elkartekideei zuzendutako barne-jarduerak gertatzen baitira. Kapital 
soziala bonding (lotura) motakoa da, eta lotura sendoak ezartzen ditu talde 
homogeneo baten artean, kasu honetan bazkideen artean, berdinen arteko 
konfiantzan, solidaritatean, elkarrekiko laguntzan eta elkarrekikotasunean 

2.2.2. Formalizazio-maila  
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oinarrituta. Bridging motako beste erakunde batzuek ez bezala, pertsonen, 
taldeen edo sare heterogeneoen arteko zubiak eraikitzen dituzte. 

Elkarte gastronomikoak, batez ere, beren buruari ongizatea hornitzeko 
antolatzen badira ere, helburu kultural bat dago, irabazi-asmorik gabea edo 
merkataritzakoa ez dena. Alde horretatik ez dago antonimia argirik interes 
orokor edo publikoaren eta irabazi-asmoko interesaren, merkataritza-
interesaren edo interes ekonomikoaren artean.

Errealitate horrek helburu sozialaren eta interes orokorreko helburuaren 
eta helburu ekonomikoaren edo merkataritzakoaren arteko dualtasuna 
eztabaidatzea eskatzen du; gainera, kontuan izan behar da kualitatiboki 
desberdinak diren helburu motak egon daitezkeela, eta horiek nekez uler 
daitezkeela bien arteko nahasketatzat hartzen badira: helburu soziala edo 
interes orokorrekoa ez den guztiak ez du zertan helburu ekonomikoa, 
merkataritzakoa, pribatua/indibiduala izan; eta helburu pribatu oro ez da 
merkataritzakoa eta indibiduala soilik. Dena dela, beren beharrak asetzeko beren 
burua antolatzen duten taldeek beste elkarte mota bat sortzen dute (bonding), 
eta hori aztertu egin behar da hirugarren sektoreko gisa baztertu aurretik.

Hirugarren sektore profesionala

Jardueraren helburuen arloan, beste gogoeta-leiho bat dago, elkarte juridiko 
motari dagokiona, bereziki Espainiako estatuan: kultura-agente asko juridikoki 
enpresa gisa erregistratzen dira, hirugarren sektoreko ezaugarriak izan arren, 
hala nola irabazien banaketa mugatua edo irabaziak ez banatzea, antolatzeko 
modu demokratikoak, eta bokazio publikoa izatea (interes orokorreko 
helburuak), irabazi ekonomiko ahalik eta gehien lortzearen (merkataritza-
helburuak) aurrean lehenesten dena eta/edo harekin batera gertatzen dena.

Horrez gainera, puntu horrek ohartarazten du ekonomia-jarduera bat 
egitearen eta irabazi-helburuaren arteko ohiko nahasketa konpondu beharra 
dagoela: bi gertakariak ez dira baliokideak, nahiz eta batzuetan hirugarren 
sektorea edo hirugarren sektorearen zati bat ekonomia-jarduerarik egiten 
ez duten agenteekin bakarrik identifikatu nahi izateko joera dagoen. Kultura-
agente batek ekonomia-jarduera izan dezake (ondasunak eta zerbitzuak 

ekoizteko edo banatzeko norberaren konturako baliabideak antolatzea), 
bazkideen artean irabaziak banatu behar izan gabe; hau da, baliteke ekonomia-
jardueraren emaitzak berriz erabiltzea erakundearen helburuetarako. Hori 
horrela da, 49/2002 Legeak (Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-
araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoa) “irabazi-asmorik 
gabeko erakundeak” titulu espezifikoa eman arren.

Egun dagoen esparru juridikoak eta asoziazionismoaren tradizio historikoak 
berak pertzepzio sozial hau sortzen dute: elkarteek ez dutela onura 
ekonomikorik sortzen edo ez dutela sortu behar, zerbitzu publikoa ematen 
dutelako. Gainera, administrazioek eurek, batzuetan, asoziazionismoa eta 
amateurismoa parekatu egiten dituzte. Defendatu den moduan, ordea, 
posible da jarduera ekonomikoa egitea eta irabaziak sortzea, horrek 
berarekin ekarri gabe irabazi-asmoa izatea, irabazi pribatuak bazkideen 
artean banatzea eta zerbitzu publikoaren borondatearekin gatazkan sartzea.

Elkarteen izaera ez-profesionaltzat hartzen bada jarduera ekonomikorik 
ez egitea eta irabazirik ez sortzea, pertzepzio horrek berak desabantailak 
sortzen dizkie elkarteei, ez baita onartzen nahikoa gai (“profesionalak”) direla 
ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko. Hots, profesionaltasuna ebaluatzen da, 
eta irabaziak lortzearekin parekatzen da; horrek nahasmen are handiagoa 
sortzen du.   

Eta hori garrantzitsua da kontuan izanik irabazi-asmorik ez duten eta 
elkarteen era antzekoagoan antolatzen diren erakunde juridikoki enpresarialak 
egoteaz gain, elkarte batzuk erabat profesionalak direla (ez amateurrak) beren 
jarduera garatzean.

Arazoa zera da: forma juridiko mota bakoitzak (merkataritzakoak eta elkarte/
fundazioetakoak) besteek ez dituzten zenbait abantaila dituela; hortaz, 
hautaketa oro egitean bere errealitatearekin bat datorren tratamenduari 
uko egiten zaio. Desabantaila horiek kontratazio publikoen arloan, 
dirulaguntzak eta laguntzak eskuratzearen arloan, zerga-araubidean eta lan-
erregulazioaren arloan gauzatzen dira3. Izan ere, erakunde batzuek forma 
juridiko bikoitza dute (SL eta elkartea), eta banatu egiten dira merkatu-
aukera handiagoak izateko, dirulaguntzak eskuratu ahal izateko edo zerga-
tasetan abantailak izateko.

3. Arazoari errepaso zabala egiten zaio, legeak, termino juridikoak eta nazioarteko alderaketak eginez, Arte Eszenikoen eta Musikaren Estatu Kontseiluaren Hirugarren Sektore Profesionalaren Lantaldearen 
2019ko txostenean: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ef907eb9-bb9f-49be-a99a-a046b58bf391/tercer-sector-profesional-artes-escenicas-musica.pdf   
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Kapitulu honetan hirugarren sektore kulturalari buruzko datuak azalduko dira bi iturri nagusi kontuan izanda: Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Fundazioen 
Erregistroa eta Behatokiaren Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistika.

Guztira, 26.083 elkarte daude erregistratuta, eta horietako 13.311 kulturarekin zuzenean lotutako sailkapen-kategorietakoak dira4, guztiaren % 51, gehien-gehienak 
“Kultura orokorra” kategoriakoak.

Hirugarren sektore kulturalaren errealitateari buruzko informazio-tresna nagusia EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroa da. 

Helburu administratiboak dituen erregistroa da, eta haren kategoriak ikerketara bideratutako ikuspegi kontzeptual baten arabera garrantzitsuak ez diren 
bestelako irizpideen arabera arautzen dira. Administrazio-kudeaketako tresna bat da, eta helburu horretarako prestatuta dago.

Muga hori garrantzitsua da metodologiari dagokionez; izan ere, erregistroari buruzko informazioa eskasa da, erabilitako kategoria asko lausoak eta laxoak dira, eta 
gainjartzen diren eta errealitate baztertzailerik sortzen ez duten mugak dituzte (ikus eranskina). 

3. EAEKO HIRUGARREN SEKTORE KULTURALA DATUTAN

3.1. Elkarte eta Fundazioen Erregistro Orokorra

26.083
Erregistratutako 
elkarteak

13.311
Hertsiki kulturala 
den perimetroaren 
barruko elkarteak

% 51

4.136
Helburu kulturalak 
dituzten elkarteak, 
kulturalak ez diren beste 
kategoria batzuetakoak 
izan arren

% 15,9

17.447
Kulturarekin hertsiki 
lotutako elkarteak 
(aurreko bien batura)

% 66,9

Asoziazionismo kulturalaren pisua 

4. Kanpoan daude “Kultura orokorra” kategorian sailkatutako 1.250 elkarte, helburu gastronomikoekin edo kirol-helburuekin (ez lehiakorrak) zerikusia dutenak eta beren helburuen artean esplizituki kultura-
helbururik ez dutenak. Kalamu-elkarteak salbuetsita daude; izan ere, 313 elkartetatik 223 “Kultural espezifiko” gisa eta 16 “kultura orokorreko” gisa sailkatzen dira. 
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Zenbaketa horretara iristeko, arazketa-lan bat egin da, eta kanpoan utzi dira 
helburuen artean kultura esplizituki aipatzen ez duten gastronomia- eta kirol-
elkarteak (ez lehiakorrak). Kanpoan utzi dira, halaber, kalamu-elkarteak eta 
erabiltzaileen beste elkarte batzuk (azken horiek oso gutxi dira). 

Gainera, alderantzizko prozesu bat egin da, eta beste kategoria batzuetan 
sailkatutako kasuak hartu dira, helburuen deskribapenean “kultura” hitza 
hitzez hitz aipatzen dutenak. Horren ondorioz, kulturarekin lotutako beste 
4.136 elkarte daude, bereziki “sozio-ekonomikoak”, “irakaskuntzakoak” eta 
“bizilagunenak”. Maila txikiagoan, nabarmentzekoak dira, halaber, “gazteenak”, 
“familiakoak” eta “ongintzakoak eta asistentzialak”. 

Guztira, kulturarekin esplizituki erlazionatutako 17.447 elkarte zenbatu dira, 
guztiaren % 66,9.

2. grafikoa. Elkarteen mapa multzokatua, kulturarekin duten erlazioaren arabera.

1. grafikoa. Erakundeen mapa xehatua 

Oharra: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

Oharra: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

Lurralde-mailan, banaketak proportzio bera du. Bizkaia da elkarte kopuru 
handiena duen lurraldea, eta ondoren, Gipuzkoa eta Araba. Kasu guztietan, 
egitura orokorrari jarraituz, “Hertsiki kulturalak” dira gehienak, eta 
kulturarekin zuzenean lotuta ez dauden baina helburuen artean kulturari 
erreferentzia egiten dioten erakundeen kopurua adierazgarria da.
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Oharra: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

3. grafikoa. Elkarteen banaketa lurraldeka, sailkapen orokorraren arabera.

4. grafikoa. Elkarteen banaketa lurraldeka, sailkapen orokorraren arabera (%).

Kulturarekin erlazionatutako elkarteen tipologia

Erabilitako etiketei begirada landuagoa eta berariazkoagoa eginez gero, 
elkarteen tipologia zehatzagoa ikus daiteke, jatorria sailkatzeko mugak izan 
arren:

1. Zehazki kulturalak diren kategorietan sailkatutako elkarteak (% 76):

Aisialdiko eta denbora libreko elkarteak (% 27): kultura, gazteria eta 
kirolekoak; aisialdikoak; denbora librekoak; yoga eta arte martzialetakoak; 
kirol ez lehiakorrekoak; gastronomikoak.

Praktika artistiko eta kultural aktiboko elkarteak (% 21): musikakoak, 
dantza eta folklorekoak; antzerkikoak; abesbatzetakoak; argazkilaritzakoak; 
literarioak; zinematografiakoak.

5. grafikoa. Elkarteen mapa multzokatua, eraikitako tipologia propioaren arabera.

Oharra: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.
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Kultura-sustapeneko elkarteak (% 19): kultura-sustapenekoak; eskualde-
etxeetakoak; arte ederretakoak; irratikoak; zezen-arlokoak.

Ezagutza eta dibulgazioko elkarteak (% 7): azterlanak; teknikoak; 
zientifikoak; irakaskuntza eta ikerketakoak; mikologikoak; filatelikoak eta 
numismatikakoak.

Euskara sustatzeko elkarteak (% 2). 

2. Kultura bitarteko gisa sartzen duten elkarteak (% 24):  
berez kulturalak ez diren kategorietan sailkatutako elkarteak, beren 
helburuetan kultura esplizituki aipatzen dutenak.

Lehen multzoak, hortaz, motibazio nagusia kultura duten elkarteak biltzen 
ditu. Bigarren multzoan, berriz, kultura beste helburu batzuetarako baliabide 
edo bitarteko gisa erabiltzen duten elkarteak daude, hau da, kultura bigarren 
mailako eginkizuna da, baina presente dago eta garrantzitsua da.

Kategoria horietan banatuta, 3 osagai nagusi identifikatzen dira lehen 
blokean, eta beste 4 bigarrenean:  

Aisialdiko eta denbora libreko elkarteak, kultura-sustapeneko elkarteak 
eta praktika artistiko amateurrekoak (6. grafikoa). 

Elkarte sozioekonomikoak, irakaskuntza-elkarteak, bizilagunen elkarteak 
eta adinaren araberako sektorekako elkarteak (gazteak eta hirugarren 
adinekoak; 7. grafikoa).

7. grafikoa. Kultura bitarteko gisa duten elkarteen helburuak

Iturria: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

Oharra: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

6. grafikoa. Elkarte hertsiki kulturalen helburuak. Berde ilunez, “Kultura orokorreko” gisa sailkatuak. Berde argiz, 
“Kultural espezifiko” gisa sailkatuak. 
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Fundazioak eta federazioak

Fundazioak egituraketa eta aurrekontu egonkorragoak dituzten erakundeak 
dira, eta argi eta garbi kultura-ondasun eta -zerbitzuak irabazi-asmorik 
gabe ekoiztera bideratuta daude. Ildo horretan, kopuruz gutxi dira, baina 
garrantzitsuak dira beren jardueraren inpaktuari dagokionez.

Sektorea finkatzea eta sektorearen dinamismoa

Elkarteak eratu ziren urteak erakusten du, hertsiki kultural gisa zehaztutako 
elkarteen artean, erakundeak sortzeko dinamika aktiboak bere horretan eutsi 
diola 1990. urtetik. Erregistratutako elkarteen % 68 2000. urtetik aurrera 
eratu ziren. Azken hamarkadan, % 29 eratu dira.

Kulturarekin lotutako elkarte gisa definitutakoen artean, berriz, ikusi da pisu 
handiagoa dutela elkarte finkatuagoek, lehenago eratutakoek eta dinamismo 
txikiagoa dutenek zentzu horretan. 1990. urtea baino lehen, guztiaren ia 
bosten bat zegoen erregistratuta. Kasu honetan, 2000. urtetik aurrera 
eratutako elkarteak % 57 dira (hertsiki kulturalak diren elkarteen kasuan baino 
% 11 gutxiago). 

9. grafikoa. Elkarteek erregistroko informazioa aldatu duten azken urtea, motaren arabera (%).

Iturria: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

Iturria: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.
Oharra: Informazio hori “eskuragarri ez” duten kasuak ez dira sartu.

8. grafikoa. Elkarte hertsiki kulturaltzat eta kulturarekin erlazionatutakotzat definitutakoen eratze-urtea

2007an onartu zen Legea, eta lege horretara egokitzeko epea igaro ostean 
ikusi da, harrezkero, erdiak baino pixka bat gehiagok ez dutela beharrezkoak 
ziren egokitzapenik egin. Hori horrela, interpretatu daiteke elkarteen ia-ia 
erdiek dinamika bizi finkatua dutela, eta ia beste erdia ez dela hain aktiboa 
elkarte-bizitzan. 
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10. grafikoa. Fundazioen kopurua guztira, arlo 
orokorraren arabera.

11. grafikoa. Fundazioen pisua guztiarekiko, 
arlo orokorraren arabera.

Iturria: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.

Interesgarria da azpimarratzea elkarte gehienak kulturalak izan arren (% 52), 
ez dagoela proportzionaltasunik fundazioek duten pisuari dagokionez. Horrek 
esan nahi du atomismoa handiagoa dela eta elkarte txikiak asko direla. 

Alde horretatik, kasu horietan federazioek egituraketa-elementu gisa jarduten 
dute, eta egonkortasun eta iraunkortasun handiagoa ematen dute. Gainerako 
arloekiko alde txikiagoak dituzten federazioak egon arren (75 arlo hertsiki 
kulturalean, 49 kulturarekin lotutako arloan eta 100 perimetrotik kanpo), ez 
dira ezaugarri bereziki bereizgarriak.

Zehazki, federazioen banaketari begiratuta, daudenen % 53 hor daude. 

12. grafikoa. Federazioen kopurua guztira, arlo 
orokorraren arabera.

13. grafikoa. Federazioen pisua guztiarekiko, 
arlo orokorraren arabera.

Iturria: Geuk egina, EAEko Elkarte eta Fundazioen Erregistroko datuekin.
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3.2. Hirugarren sektorearen pisua 
arteen eta kultura-industrietan
Atal honetan hirugarren sektore profesionalak EAEko kultur eskaintzan duen 
pisua aztertzen da, eta horretarako oinarri hartzen dira Kulturaren Euskal 
Behatokiaren Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistikak emandako 
datuak. Helburua da arte eszenikoetako, arte bisualetako, musikako eta liburu, 
disko eta ikus-entzunezkoen industrietako agenteen jardueraren, bolumen 
ekonomikoaren eta enpleguaren erretratu kuantitatiboa egitea. Ekoizpenari, 
erakusketa-programazioari eta merkataritzari buruzko datuak ematen ditu.

Kultur eskaintza agente pribatuen, publikoen eta hirugarren sektorearen 
jardueraren emaitza da. Agente horiek, hainbat logika eta helbururi 
erantzuten dioten arren, elkarri eragiten diote, jarduera-esparru anitza eta 
plurala eratzeko. Pisu desberdina dute zein sektoretakoak diren eta balio-
katean zein posizio duten. 

Titulartasun publikoko agenteak nagusiki administrazio publikoen 
partaidetzapeko erakunde guztiak dira (edozein dela ere haien izaera 
juridikoa); titulartasun pribatua irabazi-asmoko enpresa-jarduera duten 
agenteei dagokie, eta azkenik, elkarteak eta fundazioak irabazi-asmorik 
gabeko erakunde pribatuak dira. 

Azterketak EAEko 600 agente baino gehiagoren datuak ematen ditu, 
eta horien artean nagusi dira enpresa pribatuak. Azpimarratu behar da 
agenteen profil horren pisuaren bilakaera murriztu egin dela denboran 
zehar, titulartasun publikoa dutenen eta hirugarren sektore profesionalaren 
mesedetan. Azken horren presentzia handitu egin da arinki hala termino 
erlatiboetan nola absolutuetan.

2017an, hirugarren sektore kultural profesionala 78 elkartek eta fundaziok 
osatu zuten, batez ere eszenako eta musikako zuzeneko kulturan presente 
izanik nagusiki (guztiaren % 14,5; kultura erreproduzigarriaren kasuan, berriz, 
% 7,5); horien diru-sarrerak 21 milioi eurokoak izan ziren eta 216 lanpostu 
sortu zituzten urtean. 

78 agente
Kultur eskaintza 
profesionaleko 
elkarteak eta 
fundazioak

Guztiaren % 11,6

21,7 milioi €
Hirugarren sektore 
profesionaleko elkarte 
eta fundazioen 
diru-sarrerak

Guztiaren % 6

216 lanpostu
Elkarte eta 
fundazioetako langileak 
(urteko lanpostuak)

Guztiaren % 7,4

14. grafikoa. Diru-sarrerak, gastuak, guztizko langileak eta agenteak titulartasunaren arabera. Ehunekoak. 2017.

Iturria: Geuk egina, Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistikaren datuekin.

Sektorearen eta balio-katearen araberako begirada

Arte eszenikoak hirugarren sektore kulturaleko agenteen % 45 dira. Egitura 
mota horiek gehiengoa dira dantza-konpainietan (10etik 6), eta antzerki-
konpainietan (10etik 2) eta arte eszenikoen jaialdietan (10etik 3) ere badaude. 
Datuek adierazten dutenetik harago, garrantzi kualitatiboa dute: konpainia, 
jaialdi eta areto entzutetsuenetako batzuk elkarteak dira.
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16. grafikoa. Hirugarren sektore profesionaleko agenteen 
banaketa, sektoreen arabera. Ehunekoak. 2017.

Iturria: Geuk egina, Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistikaren datuekin.

Zuzeneko musikari dagokionez, hirugarren sektorea abangoardiako musikaren 
programazioan eta kontzertu-aretoren batean agertzen da. Azpimarratzekoa 
da EAEko jazzaldirik ospetsuenetako bat antolatzeko modua dela.

Kultura-merkataritzan ere badago, zeinetan establezimenduen kate nagusia 
fundazio batena den. 

Zinema-erakustaldiak ere baditu horrelako erakundeak. Pisu kuantitatibo 
txikia izan arren, azpimarratzekoa da zinema-programazioko partaidetza-
formula berriekiko interesa.

Lurralde-begirada

Hirugarren sektoreak lurraldean duen banaketa nahiko orekatua da, eta, 
aurreikus daitekeen moduan, Bizkaia da nagusi, eta ondoren Gipuzkoa eta 
Araba. Nolanahi ere, hirugarren sektorea presente dagoen arloetan duen 
pisua garrantzitsua da Araban; lurralde horretan, ehunaren % 26 izatera 
iristen da.

15. grafikoa. Hirugarren sektore profesionaleko agenteen banaketa, balio-katearen arabera. Ehunekoak. 2017.

17. grafikoa. Hirugarren sektore 
profesionaleko agenteen banaketa, 
lurraldeen arabera. Ehunekoak. 2017.

18. grafikoa. Hirugarren sektore 
profesionaleko agenteen pisua (guztiaren 
aldean), lurraldeen arabera. Ehunekoak. 

Iturria: Geuk egina, Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistikaren datuekin.
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Hirugarren sektore kulturalaz sektore monolitiko bat izango balitz bezala hitz egiten dugu, nahiz eta errealitatean geruza eta dentsitate askotako esku-hartze 
esparru bat den. Maiz erabiltzen diren planteamendu dikotomikoek ere ez dute hirugarren sektore kulturala aztertzeko balio, hala nola arlo profesionala, 
amateurraren aurrean; tradizionala, modernitatearen aurrean; hurbila, bikaintasunaren aurrean; sektoriala, zeharkakoaren aurrean; edo, are gehiago, 
atzerapausoa emanez, arlo soziala, kulturalaren aurrean. 

Hirugarren sektore kulturala askotariko elementu partekatu eta problematikoekin bat egiteko eta gainjartzeko eremua da. 

Begirada zabal batean, izatez, elkarte-mugimendu oro kulturala da: eremua edozein dela ere, esanahi partekatu bat sortzen da, lotura sozialen multzo bat eta 
identitate kolektibo bat sortzen da. Hala ere, Elkarte eta Fundazioen Erregistroa aztertzean, metodologia murriztailea aplikatu da kulturaltzat har daitekeena 
kuantifikatzeko asmoz, eztabaida sor dezaketen eremuetan sartu gabe. Eta datuak harrigarriak dira.

Erregistroko datuen arabera, hirugarren sektorea, batez ere, hirugarren sektore kulturala da (guztiaren % 66,9; 17.447 agente), nahiz eta instituzionalizatuena 
hirugarren sektore soziala izan. Hori bakoitzak jokatzen duen rolari zor dakioke; izan ere, hirugarren sektore soziala politika asistentzialetan agente kolaboratzaile 
gisa onartuta dago nagusiki, eta arlo publikoaren ezinbesteko bazkidea da, jarduera-esparru oso garatu eta arautu batean.

Erregistroan hirugarren sektore kulturalaren espazioa zehazteko, bi bloke handi bereizten dituen logika baten alde egin da: kultura helburu gisa (% 76) eta kultura 
bitarteko gisa (% 24). 

Hertsiki kulturaltzat hartzen direnen artean, aisialdikoak eta denbora librekoak dira nagusi (% 27). Lehen arlo soziokulturaltzat hartzen zenaren esparrua da. 
Bigarrenik, praktika artistiko eta kultural aktiboen espektro osoa dago: % 21. Eta hirugarren multzo handia kultura sustatzeko elkarteek osatzen dute (% 19). 
Hirugarren sektore amateurrarekin identifikatzeko joera eremu mugatzeko zaila den espazio horretako erakunde askok osatzen dute.

Ez da ahaztu behar helburuak lortzeko kultura bitarteko gisa duten erakundeen multzoa (% 24). Ikuspuntu horrek azaltzen du kulturak baliabide estrategiko gisa 
duen garrantzia: zeharkakotasuna eta berez kulturalak ez diren beste helburu batzuk lortzeko gaitasuna. 

4. DIAGNOSTIKOA

4.1. Hirugarren sektore kulturalaren espazioa
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4.2. Kultura-politikak eta 
hirugarren sektorea
Hirugarren sektore kulturaleko erakundeak agente nagusiak dira kultura-
politikak garatzean. Esku hartzeko logika propioa dute, eta funtsezko zeregina 
dute hurbileko politiketan, politikak lurraldean ainguratzean eta kultura-
demokraziaren aldeko ingurune bat sortzean. Sorkuntzara, ekoizpenera eta 
erakusketara bideratutako egitura profesionalen artean ere badaude. 

Administrazioko maila guztiek hirugarren sektorearekin lotutako politikak 
gauzatzen dituzte, baina ez dute kutsu bera. Nahiz eta legegintza-esparruak 
ez duen eskumen argirik ezartzen administrazioen artean, ondarearen 
kasuan izan ezik, isilbidezko akordio bat dago; akordio horren arabera, 
Eusko Jaurlaritzari dagozkio ekoizpena sustatzera eta jarduera profesionala 
bultzatzera bideratutako jarduerak, eta foru-aldundiei eta udalei dagozkie, 
berriz, erakusketarekin, kultura-eskaintzarekin eta jarduera amateurra 
babestearekin lotutakoak. Hortik ondorioztatzen da hirugarren sektoreko 
egitura profesionalei laguntzea Eusko Jaurlaritzaren politiken barruan sartzen 
dela, bai sektoreari dagokionez, bai eremu jakin batzuetako ekintza kulturala 
egituratzen duten erakundeei eta federazioei dagokienez. Foru-aldundiak 
lurralde-izaerako eta udalaz gaindiko erakundeei laguntzeaz arduratzen 
dira, eta udalerriek hurbileko politikak egiten dituzte, tokiko hirugarren 
sektorearekin lankidetzan.

Hirugarren sektore kulturalari laguntzeko tresna nagusia dirulaguntzak 
dira; hala ere, tokiko esparruan beste laguntza-neurri batzuk ere badaude, 
hala nola lan-espazioak lagatzea. Hirugarren sektore sozialean ez bezala, 
gaikuntzara eta prestakuntzara bideratutako bestelako laguntza-programa 
mota batzuk falta dira. 

Hirugarren sektore kulturala agente giltzarria da kultura-politikak ituntzeko 
eta gobernatzeko esparruan. Herritarren partaidetzaren solaskidea eta 
bideratzailea da, baita administrazioarekiko zubia ere, interes kolektiboak 
(herritarrenak zein sektorialak) defendatzeko.

4.3. Hirugarren sektore 
kulturalaren arazoak
Hirugarren sektore kulturala errealitate desberdinen geruzen baturaren 
emaitza denez, kultura-politikekin lotutako arazo esanguratsuenak aztertuko 
dira jarraian.

Hirugarren sektore profesionala

EAEko kultura-eskaintzaren ikuspegi profesionalaren arabera, Kulturaren 
Euskal Behatokiaren datuek adierazten dute agente ekoizleen, 
programatzaileen eta kultura-merkataritzako agente guztien % 11,6 elkarteei 
eta fundazioei dagokiela. Pisu hori murriztu egiten da bolumen ekonomikoa 
eta agenteen profil horri lotutako enpleguak aztertzean (guztiaren % 6 eta % 
7,4, hurrenez hurren). Garrantzitsua da aipatzea goranzko dinamika izan dela 
azken hamarkadan, arina baina jarraitua, bai termino erlatiboetan bai termino 
absolutuetan.

Zuzeneko kulturak eta, bereziki, arte eszenikoek biltzen dituzte horrelako 
egitura profesional gehienak. Haien garrantzia ez da haien pisu kuantitatibora 
mugatzen; aldiz, agente esanguratsuenen zati handi batek elkarte-formulak 
baliatzen ditu. 

Nolanahi ere, paradoxa bat gertatzen da: dagoen esparru juridikoaren 
ondorioz, kultura-agente asko enpresa gisa erregistratzera behartuta 
daude, nahiz eta haien jomuga eta helburuak, irabazien banaketari edo 
jardueraren helburu publikoari dagokionez, gehiago bat etorri hirugarren 
sektorearen izaerarekin, merkatuaren arauen arabera jarduten duen 
enpresa batenarekin baino.  

Ondorioz, esparru artistikoetan profesional gisa hartzea bertako agenteek 
hartzen duten formula juridikoaz harago doa. Batetik, elkarte edo fundazio 
gisa erregistratuta egotea ez da eragozpena gauzatzen duten jarduera 
erabat profesionaltzat ez hartzeko. Bestetik, agente asko enpresa gisa 
formalizatzen dira, beren jardueraren izaera hirugarren sektorearen 
logikarekin bat datorrenean. 
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Hain zuzen, horregatik eskatzen du hirugarren sektore profesionalak berdin 
tratatzea laguntzak edo beste mota bateko onurak eskuratzeko, haien formula 
juridikoa gorabehera, beste herrialde batzuetan gertatzen den moduan. 
Funtsezko elementua kultura sustatzeko eta zabaltzeko egiten duen lana eta 
haien interes publikoa da, eta ez haren lege-egitura5.

Hirugarren sektore amateurra

Oinarrizko kultura deiturikoa, zeinaren sorkuntzaren eta kontsumoaren arteko 
espazioan praktika kulturala dinamizatzeko eginkizuna den hirugarren sektore 
kulturalaren espazio handia. Partaidetza aktiboaren esparrua da, funtsezkoa 
kulturaren aldeko interesa eta zaletasuna sortzeko eta herritarren kultura-
ohiturak finkatzeko. 

Kulturaren Euskal Behatokiaren EAEko parte-hartze kulturalari buruzko 
inkestaren arabera, 15 urtetik gorako biztanleen % 15,6k partaidetza aktiboa 
du kultura-elkarteetan. Hau da, hirugarren sektore kulturalak 289.000 
pertsonako kolektiboa dinamizatu zuen 2018an. Datua, berez, adierazgarria 
da; eta are gehiago, nabarmentzekoa da parte-hartzea 6 puntu hazi zela 
2008-2018 aldian. Hots, hamarkada horretan 112.000 pertsona gehiagok ekin 
zioten hirugarren sektore kulturalean lan egiteari.

Ikasketa-maila kontuan izanik, partaidetza-tasarik altuena unibertsitate-
prestakuntza dutenen artean dago (% 21); baxuena(% 9,1), berriz, DBH 
(edo titulu baliokidea) amaitu ez dutenen artean.

Euskaldunek 8 puntu gainditzen dituzte ez-euskaldunak (% 12,6, % 
20,8ren aldean, hurrenez hurren).

Adinaren arabera, ez da patroi linealik antzeman: partaidetzarik handiena 
55-64 urte bitarteko tartean (% 18,8) eta 25-34 urte bitarteko tartean (% 
18,5) ematen da.

Udalerriaren tamainaren arabera, herri txikietan handietan baino 
asoziazionismo-maila nabarmen handiagoa dago. Hiriburuetan, 

partaidetza % 13,5ekoa da; 50.000 biztanletik gorako udalerrietan, % 
12,5ekoa; eta, hortik aurrera, tasak gora egiten du udalerriaren tamaina 
txikitu ahala: 10.000 biztanletik beherako udalerrietan, tasa % 19,2koa da.

Emakumeen eta gizonen partaidetza-mailak oso antzekoak dira (% 15,4 
eta % 15,7, hurrenez hurren).

Datuok ikusita, gogoeta hauek egin dira:

Azterlana egiteko arrazoietako bat hirugarren sektore kulturalean 
antzematen den belaunaldi-erreleborik ez izatea da. Datuek erakusten 
dute 55 eta 64 urte arteko adin-tartea dela gehiengoa; hala ere, 
adierazten dute 25 eta 34 urte artekoen partaidetza-datuak oso 
antzekoak direla. Hori kultura amateurra gure lurraldean oso errotuta 
dauden kultura tradizionalaren adierazpen jakin batzuekin erlazionatzeko 
joera izateari zor dakioke. Alabaina, hirugarren sektore kultural bat hazten 
ari da, praktika berriekin edo beste adin-profil batzuk erakartzen dituzten 
praktika tradizionalak ulertzeko modu berriekin lotuta.

Habitataren arabera parte-hartzean dauden aldeek indartu egiten dute 
hurbileko kulturaren garrantziaren ideia. Oro har, udalerriaren tamaina 
zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da parte-hartzea. Datu 
hori oso esanguratsua da kultura-politikak garatzeko.

Kultura-elkarteetan parte hartzen duten biztanleen artean sexuaren 
araberako banaketa oso antzekoa izan arren, Erregistroko datuak 
aztertuta, ikusten da elkarteen zuzendaritza-batzordeetan emakumeen 
presentzia % 43,2koa dela, eta fundazioen patronatuetan, berriz, % 
28,7koa6. 2014ko datuak dira, eta onura publikoko elkarte eta fundazio 
guztiei buruzkoak, ez soilik kulturalei buruzkoak. Ikusten den moduan, 
zuzendaritza-organoetan duten posizioa ez dator bat partaidetza-
datuekin.

5. Arte Eszenikoen eta Musikaren Estatu Kontseiluaren arte eszenikoen eta musikaren hirugarren sektore profesionaleko lantaldearen txostena (2019).
6. Iturria: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/administrazio-erregistroak/-/euskal-autonomia-erkidegoko-fundazio-sektorea-eta-onura-publikoko-elkartegintza/
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Arazo eta erronka komunak

Zenbait gai orokorrek hirugarren sektoreari eragiten diote eta oztopo gisa 
jarduten dute, testuingurua gorabehera. Zentzu horretan, Europa-mailan7  
egindako ikerketa bat nabarmentzen da. Ikerlan horretan, aditu talde batek 
Europako hirugarren sektoreari eragiten dioten oztopo hauek identifikatzen ditu:

Oztopo finantzarioak. Uste da sektore publikoaren finantzaketa ez dela 
nahikoa. Arazo horrek guztiei eragiten die, baina larriagoa da krisi-
garaiekin lotutako funts publikoen mendekotasuna eta aldakortasuna 
handiagoa den herrialdeetan.

Giza baliabideak eta gobernantza. Erakunde mota horiek behar 
duten denbora kontuan hartuta, eta hirugarren sektorean gehienbat 
borondatezkoa den lanak eskatzen duen inplikazioa eta erantzukizuna 
aintzat hartuta, zaila da erakunde mota horietara kide berriak erakartzea. 
Hori kide guztientzat hala bada, arduradunen kasuan, oztopo hori are 
handiagoa da, eta zaila izaten da arduradunak ordezkatzea. Zailtasunak 
antzematen dira ikaskuntzak transmititzeko eta lidergo berriak sortzeko. 
Erakundeak gogoeta eta motibazioa maila indibidualean eskaintzen duten 
pertsonengandik sortzen eta elikatzen dira, eta horiek nekatzen direnean 
hil egiten dira. Zaila da elkarteen batzarretan borondatezko lanaren zama 
eta erantzukizuna onartuko dituen jendea aurkitzea. “Pertsonalismoarekin” 
zerikusia duen arazoa da.

Kanpo-harremanak eta gehiegizko betebehar burokratikoak. Halaber, 
adostasuna dago erakunde mota horien kontrol-mekanismoak areagotu 
egin direla esatean; hortaz, zama burokratikoa handia da, eta, horrek 
beharrezkoak diren baina beren helburuei balio gutxi gehitzen dieten 
zereginetan denbora gehiago ematea eskatzen du. Gainera, marketin- 
eta kudeaketa-trebetasunak behar dira funtsak handitu ahal izateko. 
Burokratizazioak eta profesionalizazioaren presioak nortasuna galtzea 
eragin dezakete. Burokratizazioak denbora asko eskatzen du, bai eta 
ezagutza jakin batzuk eta administrazioaren “hizkuntza” menderatzea 
ere. Kudeaketa profesionala eta borondatezko konpromiso pertsonala 
tentsioan jar daitezke: burokraziak idealak itotzen ditu.

Oztopo horiei hirugarren sektore kulturalak partekatzen dituen beste arazo 
batzuk gehi dakizkie, hala nola hauek8:

Lurralde-eskala murriztuak eta “minifundismorako” joerak 
hauskortasuna, eraginkortasunik eza eta funts publikoekiko 
mendekotasuna sortzen ditu.

Teknologien eraginak zailtasunak sortzen ditu zenbait gizarte-sektore edo 
belaunalditan. Arazo bat da erakundeek horiek erabiltzeko prestakuntzarik 
ez izatea. Gainera, arazo bat da, era berean, jarduera gero eta gehiago 
antolatzen eta hedatzen direla Internetez, eta sektore horietan eragina 
izateko gaitasuna eta hurbiltasuna galtzen dela.

Administrazioarekiko harremanean nolabaiteko tentsioa dago, edo, 
batzuetan, mesfidantza ere bai. Publikoarekiko mendekotasunak ere 
arazoak sor ditzake harreman horretan, aldakorra izan baitaiteke. Halaber, 
gobernu-aldaketen ondoriozko ezegonkortasuna ere arazoa izan daiteke. 

Gardenak izateko eta kide guztiak inplikatzeko zailtasunak. Gaur 
egun, fiskalizazio sozialerako joera handiagoa dago, eta hori betetzeko 
zailtasunak daude.

Kapital sozialaren eta interes indibidualaren arteko gatazka: Baliteke 
elkarteak kontaktuak eta informazio pribilegiatua lortzeko modu gisa 
erabiltzea maila pertsonalean erabili eta onura pribatua ateratze aldera.

7. “The Third Sector As A Renewable Resource for Europe” (2018), disponible en: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319714721
8. Recogidas en el libro “Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona” (2011) de Xavier Fina i Joan Subirata (dirs.).
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Suspertzen ari diren eremuak

Diagnostikoa ez litzateke osoa izango hirugarren sektore kulturalean 
azaltzen ari diren fenomeno berriei jaramon egiten ez bazaie. Batetik, 
alternatiboari eta praktika sortuberriei lotutako erakunde informalak, 
sareak eta agenteak dira; eta, bestetik, zeharkako proiektuetan lan egiten 
duten agenteen talde berri batek gizarte-berrikuntzako modu berriak 
sortzen ditu, horietako asko kulturan errotutakoak edo oinarritutakoak, 
eta, beren ezaugarrien ikuspuntutik begiratuta, laugarren sektorea 
deritzonean kokatu behar dira.

Lehengo taldea administrazio-ondorioetarako erakunde “ikusezinek” 
osatzen dute, gizarte-mugimendu berriekin lotuta, oinarri komunitario 
sendokoak dira eta eraldatzeko bokazioa dute. Gainera, beren lana 
arlo instituzionaletik kanpo egiten dute. Talde horretan kokatu behar 
dira, halaber, suspertzen ari diren eta esperimentalak diren praktika 
jakin batzuetara bideratutako kolektiboak eta plataformak. Gutxi 
formalizatuta baina oso antolatuta dagoen hirugarren sektore baten 
hazia dira, eta filosofia eta helburuak partekatzen dituzte harekin. Kasurik 
ezagunenetako bat maker komunitatea da; komunikabideetara jauzi 
egin zuen 3D inprimaketa-materiala ekoizteko eta banatzeko pandemian 
erreakzionatzeko eta antolatzeko izan duen gaitasunagatik. Sinplifikatuz, 
suspertzen ari den hirugarren sektoreko agenteen profil hori alternatiboa, 
teknologikoa eta modernoa denaren artean egongo litzateke. 

Laugarren sektore kulturalari dagokionez, iragaitzazko espazio hori da, 
eta ezaugarri du errentagarritasun finantzarioa eta irabazia gizarte- eta 
ingurumen-eragin positiboekin uztartzea. Kulturak eta sormenak gizarte-
berrikuntzarekin, GJHekin eta Agenda 2030 egitasmoarekin lotuta 
eskaintzen dituzten aukerei, eta erakundeak gai horri buruz hartzen ari 
diren kontzientziari esker, pentsa daiteke laugarren sektoreko erne-eremu 
horrek bultzada izango duela datozen urteetan.

4.4. Hurbilketa enpirikoaren 
mugak eta erronkak
Egindako azterketa kuantitatibotik honako hau ondoriozta daiteke: hirugarren 
sektore kulturalari buruzko datuak badaude, baina egituratuta dauden 
moduan ez dute uzten hirugarren sektore kulturala ezaugarritzen, ezta behar 
bezala ezagutzen ere.

Elkarte eta Fundazioen Erregistro Ofizialak balizko bi lan-bide ireki ditu:

Mapa. Agenteak haien identifikazio-datuetan oinarrituta lokalizatu nahi 
badira. Geolokalizazio-datuek lurraldean kokatzeko aukera ematen dute. 

Erregistroko datuetan oinarritutako analisia, arazketa eta analisi 
kualitatiboa eginda. Ikerketa konplexua da ikuspuntu metodologikotik, 
Erregistroaren ezaugarriak kontuan hartuta.

Beste aukera bat estatistika espezifiko bat egitea da, Katalunian dagoena 
bezalakoa. Planteamendu hori neurrira egindako jantzia da, helburuak, 
garatzen duen jarduera eta ikuspegi sozialetik nahiz ekonomikotik duen 
eragina ezagutzeko. Garestia eta konplexua izango litzateke agente 
kopuruagatik. Foru-aldundiekin lankidetzan egin beharko litzateke.

Hirugarren sektore profesionalari buruzko informazioari dagokionez, 
behatokiko Arteei eta Kultura Industriei buruzko Estatistikaren datuekin nahikoa 
informazio dago egiten duten jarduerari, haiekin lotutako enpleguari buruz eta 
haien baliabide ekonomikoei buruz. Estatistikaren ekintza-eremutik at geratuko 
litzatekeen zatia formalizatu gabeko hirugarren sektore hori da, profesionalizatu 
aurretik enbrioi-fasean dagoena, baina oraindik jauzi egin ez duena.

Azkenik, Euskal Herriko parte-hartze kulturalari buruzko inkestan (2018; 
Behatokiarena, baita ere) jasotako biztanleriaren partaidetza-datuek pistak 
ematen dituzte biztanleriak egitura mota horretan duen inplikazioari buruz. 
Gai horrekin lotutako galdera motaren bat gehitzeko aukera balioetsi daiteke.
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Egindako azterketari esker, EAEko hirugarren sektore kulturalera lehen hurbilketa bat egin ahal izan da, bai eskuragarri dagoen informazioaren ikuspuntutik, bai 
haren dinamika eta arazoen ikuspuntutik. 

Jarraian, gauzatutako analisiak eragindako azken gogoetak aurkeztuko dira. Bi ataletan taldekatuta daude: batetik, hirugarren sektoreak sortzen dituen inpaktuak, 
eta aurrerapen sozialean funtsezko agente bihurtzen dutenak; eta, bestetik, politika publikoetatik hirugarren sektorearen ezagutza eta lana hobetzeko ideia 
batzuk.

Hirugarren sektorearen bereizgarria eta nortasun propioa bilatzean, interes orokorreko helburuekin duen lotura nabarmentzen da. Horrenbestez, hirugarren 
sektorea hobeto ulertzeko eta egituratzeko alderdi garrantzitsu batek zerikusia du haiekin nola lotzen diren aztertzearekin.  Gainera, alderdi horiek dira, hain 
justu, hirugarren sektorea aurrerapen sozialean eta politika publikoen garapenean agente garrantzitsu bihurtzen dutenak, eta alderdi horiek justifikatzen dute 
sektorea aztertzea, laguntzea eta harekin lankidetza aritzea. 

Aurreko ataletan, ziurtzat jo da izan dezakeen garrantzia, baina zeintzuk dira, zehatz-mehatz, sortzen dituen onura sozialak? Eta, are gehiago, ba al dago nahi 
diren gizarte-ondoriorik ez dagoen kasurik?

Hau da, hirugarren sektore kulturalaren eragin potentzialei jaramon egitea hala deskribatzailea (zer ekarpen egiten duen) nola baloratzailea edo arauemailea da 
(hirugarren sektore kulturalaren zati gisa hartzeko, jarduerak sozialki nahi diren ondorioak izan behar ditu). 

Hirugarren sektore kulturalaren ondorio potentzialak hauek dira:

Gizarte-kohesioa (sareak eta identitatea)
Parte-hartzea eta ahalduntzea (demokrazia kulturala)
Eduki kulturalen demokratizazioa
Gizarte-berrikuntza
Interes kolektiboen defentsa

Agente guztiek ez dute ezinbestean inpaktu mota bera sortzen; izan ere, elkarte moten heterogeneotasuna eragin-heterogeneotasuna ere bada, hau da, alderdi 
jakin batzuetan eta ez beste batzuetan eragiteko gaitasun desberdina. 

5. AZKEN GOGOETAK  

5.1. Eragin mota
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Dena dela, dimentsio bakoitzaren xehetasunetan sartu aurretik, kontuan 
izan behar dira hirugarren sektoreak beste agente batzuekiko duen 
posizio pribilegiatua definitzen duten faktoreak. Beste agente horiek, 
funtsean, ezaugarri bereizgarriekin daude lotua:  

Hurbiltasunak errealitatearekin kontaktuan jartzen ditu, landa-agente 
gisa, hurbilekoak, ezagutzeko modukoak eta eskuragarriagoak izanik. 

Jarduteko duten askatasunak, halaber, hobeto esperimentatzeko 
eta beren jarduera administrazioaren zurruntasunaren pisurik gabe 
garatzeko aukera ematen die. 

Irabazi-asmorik gabeko izaera; izan ere, itzulera sozialeranzko joerak (eta 
itzulera ekonomikoak garrantzi txikiagoa –edo bat ere ez– izateak) aukera 
ematen du errealitatera konpromiso sozial handiagoarekin hurbiltzeko.

Aurreko alderdien konbinazioaren ondorioz, legitimitate sozial 
handiagoa dute, eta errazago lan egiten dute. 

Gizarte-kohesioa: sareak eta identitatea

Kultura-jarduerak identifikatzeko elementu sinboliko komunak sustatzen 
ditu berez. Gainera, asoziazionismoa, hirugarren sektorearen oinarrian 
izanik, lotura sozialak sortzeko modu bat da. 

Horrenbestez, gizarte-kohesio gisa kontzeptualiza daitezkeen bi 
eragin-maila daude:

Batak lotura kantitatearekin edo horien intentsitatearekin du 
zerikusia. Eragin mota horren kasu argi bat elkarte-oinarri zabala 
duten erakundeak dira; elkarte-oinarriak erakundearentzat jarduerak 
antolatzen ditu, baina baita modu irekian ere. 

Besteak dagoen harremanaren oinarriarekin, erreferentziarekin du 
zerikusia. Identitate kolektibo batekin identifikatzeko kasu argienek 
kultura-adierazpen tradizionalekin, folklorikoekin lotutako elkarteekin 
dute zerikusia, nahiz eta edozein kultura-jarduerak sinbolo eta balio 
komunak sortzen dituen eta/edo horiekin lotzen den.

Hori horrela, hainbat elkartek, beren izaeragatik, eragin handiagoa edo 
txikiagoa sor dezakete dimentsio horietako bakoitzean.

Gaur egun, eztabaida akademiko bat dago, eta tentsioak sortzen ditu 
ikerketa kulturalen barruan kontuan hartu behar diren eta ez diren 
jarduerei dagokienez. Eduki kultural espezifikoa duten jarduera tradizionalei 
buruz (antzerkia, dantza, abesbatzak, musika, zinemak, etab.), argumentu 
batzuek a priori kulturaltzat hartzen ez diren jarduerak sartzea defendatzen 
dute, esate baterako parke publikoetara edo tabernetara joatea. Hemen 
eztabaida hori ebatzi edo jarrera baten alde egin behar izan gabe, 
garrantzitsua da ohartzea kasu horietan jarduerek sareak (topaguneak) edo 
identitatea sortzeko duten gaitasuna hartzen dela kontuan, adierazpen 
artistiko eta kulturalaren bidez (antzezlanak, musika, zinema, etab.). Bi 
kasuetan dago gizarte-kohesioaren eta sozializazioaren efektua, baina 
alderdi desberdinak indartuz: sareak, eduki espezifikorik eduki behar izan 
gabe, edo identitateak, eduki espezifikoak izanik.    

Parte-hartzea, herritarren ahalduntzea eta demokrazia kulturala

Hirugarren sektorearen zati handi batek ekimen zibilean jatorria izatea du 
ezaugarri; hau da botere publikotik independentea izatea.. Oinarri zibikoa 
duen asoziazionismo horrek herritarren jarrera parte-hartzailea dakar 
berarekin, eta ingurune sozialarekiko duten kontzientzia eta erantzukizuna 
erakusten ditu.

Gainera, asoziazionismoa, era askotan, herritarren parte-hartzea bideratzeko 
mekanismo bat da, gizarte-fenomeno jakin batzuen garapenean eragiteko, 
besteak beste programa eta politika publikoetan. Asoziazionismoaren bidez, 
herritarrek gizartean eragiteko gaitasun handiagoa lortzen dute, eta interesak 
eta beharrizanak bideratzeko eta administrazio publikoarekin solaskide gisa 
jarduteko gai diren gizarte-agenteen mailan jartzen dira. 

Gainera, gizartean eragina izateko eta hura eraldatzeko bokazioa izan ala 
ez, kultura-arloko asoziazionismoa herritarren jarrera aktiboan, sortzailean 
eta adierazkorrean oinarritzen da –eta hura sustatzen du–. Pertsonak 
kulturaren parte dira, demokrazia kulturala deiturikoarekin bat datorren 
modu batean, zeinetan pertsonak ez diren kulturaren hartzaile hutsak, 
haren sortzaileak baizik.
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Ildo horretan, gizartea eraldatzera bideratutako asoziazionismoa eta 
interes eta beharrizan partekatuak asetzera bideratutako asoziazionismoa 
izan daitezke (izan ere, gizarte-eraldaketarako orientazioa izatea eta 
edozein mailatan ondasunak eta zerbitzuak hornitzea bateragarriak 
dira). Kulturaren arloan, interes eta beharrizan partekatuak asetzera 
bideratutako orientazio hori jarduerak zuzenean antolatzean (sorkuntza, 
ekoizpena eta kudeaketa) zein praktika artistiko amateurrak eta praktika 
kultural tradizionalak egitean (pertsonen sormen- eta adierazpen-
gaitasunak garatzen dituztenak) gauzatzen da. 

Edukien, balioen eta sinbolo kulturalen demokratizazioa

Kultura-beharrizanak eta -interesak asetzeko eta kultura-ondasun eta 
-zerbitzuak ekoizteko baliabideen antolaketa horrek kulturara haren 
edozein formatan iristeko aukerak zabaltzen laguntzen du: analogikoak, 
digitalak, hartzaileak eta sortzaileak. 

Halaber, horregatik, hirugarren sektoreak helburu bera duten politika 
publikoak babesteko zeregina izan dezake. Jakina ematen duen arren, 
hirugarren sektorearen zati handi batek eduki eta esperientzia kulturalak 
sortu edo banatu ez ezik, komunikazio- eta hedapen-lana ere egiten du, 
haren irismena hobetzeko, eta horri esker, gizartearentzako erraztasun 
eta aukera gehiago sortzen dira.   

Gizarte-kohesioaren dimentsioan azaldutakoarekin bat, hirugarren 
sektoreko erakundeek kultura-edukiak zabaltzeaz gain, zeregin horretan, 
edo beste zeregin batzuen bidez, balio eta sinbolo partekatuak ere 
zabaltzen dituzte, eta sozializazio-efektua eragiten dute. Hori gertatzen da 
artearen eta ondarearen sustapenetik edo kultura- eta sormen-jarduera 
zabalagoetatik, zeharkakoetatik edo lausoetatik. Adierazpen minimoan, 
balio eta sinbolo partekatu jakin batzuen bidez, gizarte-topaguneak 
eskaintzeko balioa dago. 

  

Gizarte-berrikuntza

Gizarte-berrikuntza, lurralde edo gizarte batean, hirugarren sektorean eta, 
zehazki, asoziazionismoan dauden arazoak edo beharrizanak konpontzeko 
jardunbide berriak agertzea bezala ulertuta, eremu giltzarria da.

Gizarte-berrikuntza ondasun edo zerbitzu bat nork bere buruari 
hornitzeko borondatearekin sortzen diren elkarte motarekin bereziki 
lotutako azpiproduktu bat da, baina gizartea eraldatzera bideratutako 
elkarteek ere presioa egin dezakete arazo edo beharrizan sozialei soluzio 
berritzaileak bilatzeko. 

Ekimen zibilaren ezaugarri den askatasunaren arabera, aldez aurretik eratu 
gabeko eta kasu zehatzerako berariaz diseinatutako moduen bitartez asma 
daitezke irtenbideak. Pertsona talde bat arazo edo behar jakin baten aurrean 
elkartzen da, eta konponbide bat emateko moduak esperimentatzen dituzte. 
Horrela, bada, esperimentazioa berezkoa du asoziazionismoak.

Gainera, kultura-erakunde baten eragina hobetzeko edo beharrizan eta interes 
kultural jakin batzuen estaldura hobetzeko moduak bilatze horretan, ohiko 
elkarteez (elkarte zibikoak edo fundazioak) gain, konpromiso sozial handia eta 
bokazio publiko argia duten merkataritza-erakundeak ere batzen dira.

Interes kolektiboen defentsa

Interes kolektiboen defentsaren esparrua hirugarren sektore kulturalaren 
berezko espazioetako bat da. Hor daude elkarte profesionalak eta 
gremio-elkarteak, sindikatuak, federazioak eta taldeak, klusterrak, jabetza 
intelektualeko eskubideak kudeatzeko elkarteak, eta abar. 

Langileen eta kolektiboen eskubideak aldarrikatzeko egiten duten lanak, 
sektorea egituratzeko egiten duten lanak eta arlo publikoarekiko solaskide 
gisa egiten duten zubi-lanaren garrantziak hirugarren sektore kulturaleko 
agente giltzarri gisa kokatzen ditu, atomizazioa eta hauskortasuna ezaugarri 
duten esparrua dela kontuan izanik. 
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Informazioaren ikuspuntutik

Erregistro orokorrean eskuragarri dauden datuek abantaila bat dute: 
administrazio-iturri ofiziala da, eta elkarteak eta fundazioak bertan 
inskribatzen dira publizitate-ondorioetarako. Horrek berarekin dakar, 
identifikatzeko eta mapatzeko ondorioetarako, irismen handieneko 
informazio-iturria izan daitekeela. Datuek elkarte-mapa horren 
dimentsioa erakusten dute: 26.083 elkarteetatik, guztien % 51 kultura-
perimetroaren barruan sailkatuta daude.

Erregistroaren arazoa, administrazio-iturriekin gertatu ohi den 
moduan, zera da: erabilitako kategoriek azterketa sakona egiteko 
muga metodologikoak dituztela. Eskura daitezkeen datu kuantitatiboek 
panoramika globala eta orokorregia ematen dute azterlan honen 
ondorioetarako.

Hori dela eta, hirugarren sektore kulturala, haren ezaugarriak eta eraginak 
sakon ezagutu nahi badira, ad hoc estatistika bat egitea aztertu behar 
da. Hirugarren sektorearen ezaugarriak eta azterlanak tokiko kultura-
politikekin lotuta duen interesa aintzat hartuta, eragiketa hori foru-
aldundiekin koordinatu beharko litzateke. Ildo horretan, Behatokiarentzat 
ere lan-bide berri bat ireki daiteke.

Oztopoen ikuspuntutik

Hirugarren sektorea funtsezko bazkidea da tokiko gobernuentzat komunitate 
indartsu eta iraunkorrak sortzeko. Erakunde horiek egiten duten lan 
komunitarioa dela eta, hurbileko politikak garatzeko eta gobernantza-
esparruak aztertzeko aliatu naturalak eta beharrezkoak dira.

Maila guztietan egin diren diagnostikoek hainbat erronka komun identifikatzen 
dituzte hiru norabidetan: gaitasun finantzarioa, gobernantza eta 
administrazioarekiko harremana.

Oztopo horiek lantzeko gomendioek hirugarren sektoreko erakundeentzako 
orientabideak jasotzen dituzte, bereziki kideentzako ikaskuntza-aukerak 
sortzeko, bai eta administrazioari berari zuzendutako orientabideak ere, 
zama burokratikoa murrizten edo sinplifikatzen ahalegintzeko eta hirugarren 
sektorearekin harreman zuzena duten langileak trebatzeko.

Azterlanean adierazi den bezala, hirugarren sektore kulturala garrantzi 
handiko arloa da biztanleriaren partaidetza kultural aktiboari dagokionez, 
lurraldeko erakunde asko inplikatzen ditu, giltzarria da hurbileko ekintza 
kulturalean, eta, alderdi profesionalean, bere pisua handitzen ari da 
azken urteotan.

Maila globaleko eta tokiko mailako egungo politika orokorretan, gai handiak 
komunitateek zeregin nagusia duten ereduetan oinarritzen dira. Kultura-
politiketan hirugarren sektore kulturalari zuzendutako ekintza koordinatu bat 
planteatzeko unea da.

5.2. Etorkizuneko ideiak
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Taula honetan laburtzen eta azaltzen dira aztertutako aldagaiak eta analisiaren perimetroa mugatzeko lehen ekintzak.  

ERANSKINA
1. eranskineko taula. Sailkapen tipologikorako aldagai garrantzitsuak

Aldagaia Kategoriak Iruzkina

Sailkapena

Helburuak

Helburua

1) Ongintzakoak, asistentzialak eta lanekoak
2) Ongintzakoak eta asistentzialak
3) Kultura orokorrekoa
4) Kultura, gazteria eta kirola
5) Kultural espezifikoa
6) Irakaskuntza eta ikerketakoa
7) Irakaskuntzakoa
8) Familiakoa
9) Gazteena
10) Sozio-ekonomikoa
11) Bizilagunena
12) Beste batzuk
13) Sailkatu gabeak

Aldagai irekia da, eta erakunde bakoitzak bere helburuen 
deskribapen laburra egiten du.

1) Etxekoandreak
2) ....(r)en lagunak
3) Istripuetan laguntzea/Erreskate- taldeak
4) Alkoholikoei laguntza
5) Adinekoei laguntza
6) Minusbaliatu psikikoei laguntza
7) Drogazaleei laguntza
8) Gaixoei laguntza
9) Talde marjinatuei laguntza

Aztertutako lehen aldagaia da. Kultura-foku nagusitzat identifikatzen dira hauetakoak:
• “Kultura orokorrekoa”
• “Kultural espezifikoa”
• “Kultura, gazteria eta kirola”

Fundazioetan, sailkapena mugatuagoa da eta soilik “Kultura, gazteria eta kirola” sailkapen 
orokorra dago kulturarekin lotuta.

Aldagai horrek analisi sakonagoa egiteko balio du, sailkapen-aldagaiekin alderatuta. 
Erabilitako hitzak aztertzetik abiatuta, bi ekintza egiten dira:

1) Kalamu-elkarteak aurkitu eta baztertu egiten dira, hasiera batean kulturalen artean 
ezkutatuta daudelako. Guztira, 313 dira; horietako 223 “Kultural espezifiko” gisa eta 16 
“kultura orokorreko” gisa sailkatzen dira.  

2) Deskribapenean “kultura” hitzez hitz aipatzen duten elkarte guztiak lokalizatzen dira. 
Horrek aurreko fokukoak ez diren kategorietan sailkatutako elkarteak identifikatzen 
laguntzen du, kulturarekin lotura dutenak, haien motibazio nagusia izan gabe.

Aldagai horrek zehaztasun-maila handiagoa ematen du “sailkapena” aldagaiari dagokionez. 

Letra lodiz “kultura orokorrean”, “kultural espezifikoan” eta “kultura, gazteria eta kirolean” 
berariaz kokatutakoak nabarmentzen dira.

Azterketa honetan, kultura-elkarteen fokuaren barruan antzematen dira elkarte 
gastronomikoak eta kirol-elkarteak. Alde batera utzitako elkarte mota bat denez, helburuen 
azterketan kultura hitzez hitz aipatzen dutenak soilik sartzen kulturaltzat.
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10) Minusbaliatuei laguntza
11) Beste kolektibo batzuei laguntza
12) Arte ederretakoak
13) Eskualdeetako etxeetakoak
14) Zientifikoak
15) Zinematografikoak
16) Iritzi-zirkuluak
17) Kontsumitzaileak
18) Koralak
19) Ikasleenak (HELO)
20) Ikasle ohienak
21) Dibortziatuenak
22) Ikasleenak
23) Ikasleen gurasoenak
24) Gaixoen gurasoenak
25) Familia-gurasoenak
26) Jabeenak
27) Aisialdikoak
28) Bizilagunenak
29) Alargunenak
30) Kirolekoak (ez lehiakorrak)
31) Ikasketenak
32) Filatelikoak/Numismatikoak
33) Argazkigintzakoak
34) Gastronomikoak
35) Talde feministenak
36) Humanistak
37) Gazteenak
38) Literarioak
39) Ama ezkongabeenak
40) Mikologikoak
41) Musika, dantza eta folklorekoak
42) Naturalista-ekologistak
43) Beste kolektibo batzuenak
44) Bakezaleenak, objektoreenak
45) Kultura-sustapenekoak
46) Enpleguaren sustapenekoak
47) Gazteriaren sustapenekoak
48) Emakumearen sustapenekoak
49) Euskararen sustapenekoak
50) Adingabeen sustapenekoak
51) Sektore-sustapenekoak
52) Irratikoak
53) Olgetan aritzekoak
54) Nazioarteko solidaritatekoak
55) Zezen-arlokoak
56) Antzerkikoak

Kultura-osagairik gabeko elkarte gastronomikotzat eta kirol-elkartetzat perimetrotik kanpo 
geratu dira, eta 471 gastronomiko eta 770 kirol-elkarte (ez lehiakor) dira.

Fundazioetan ez dago sailkapen hori. 
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57) Teknikoak
58) Adinekoenak
59) Aisialdikoak
60) Yoga eta arte martzialetakoak

• Elkartea
• Federazioa/konfederazioa
• Fundazioa

Egitateak gertatu ziren urteaEratze-data 
eta estatutuen 
aldaketa-data

Elkarte mota Dimentsio espezifikoak dituzten 3 elkarte-forma dira, bereziki fundazioak. 

Elkarteen finkatzeari eta dinamismoari begirada bat ematen diote. 

2. eranskineko taula. “Sailkapena” eta “helburuak” aldagaien gurutzaketa 

 Kultura 
orokorrekoa

 Kultural 
espezifikoa

 Kultura,
gazteria

eta kirola
 Ongintzakoak eta 

asistentzialak

Ongintzakoak, 
asistentzialak eta 

lanekoak
Irakaskuntza eta 

ikerketakoa
Beste batzuk/
Zehaztu gabe Sozio-ekonomikoa Irakaskuntzakoa Bizilagunena Familiakoa Gazteena Oro har, guztira
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