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PANTAILAK EUSKARAZ. PRENTSA OHARRA. 2021/06/08. 

 

Pantailak Euskaraz ikus-entzunezkoen mundu pantaila-anitzean euskarak duen presentzia 

eskasarekin arduraturik dauden hainbat herri ekimen eta eragilek sortu duten mugimendua da, 

egoera hau irauli eta euskarazko etorkizun bat lortzeko helburuz sortutakoa.  

 

Streaming plataformetan euskararen presentzia sustatzeko duela hilabete batzuk sorturiko Netflix 

euskaraz eta Disney+ Euskaraz herri ekimenek, zinema aretoetan euskara sustatzen 25 urte 

daramatzan Tinko Euskara Elkarteak, euskarazko bikoizketak eta bikoiztaileek azken urteetan 

jasandako murrizketei aurre egiteko duela 3 urte jaio zen BIEUSEk, eta, berriki mugimendura batu 

den Zinemak Euskaraz ekimenek osatzen dute, momentuz. 

 

Pantailakeuskaraz.eus web-orriaren bitartez sinadura bilketa ezberdinei indarra eman eta haien 

aldarrikapenak lau haizetara zabalduko dituzte datozen hilabeteotan. Euskarak pantailetan bizi duen 

egoerarekin kezkaturik dagoen herritar oro atxikimendua ematea animatu nahi dute.  

 

Joan den apirilean, Durangon, Netflix Euskarazek antolatu zuen agerraldiaz geroztik, eragile hauek 

egoeraren inguruko hausnarketa bat partekatu eta Euskal Herri osoko ikus-entzunezkoen sektoreko 

eta euskalgintzako eragile ezberdinekin bilerak egin dituzte, eta, eragile horietako hainbat pertsona 

erreferenteekin elkarlanean, euskarazko ikus-entzunezkoek eta euskarak ikus-entzunezkoetan bizi 

duen egoerari irtenbidea emateko aldarrikapen nagusiak lantzen aritu dira. (I Eranskina). Aldarrikapen 

horiek babestu dituzte, momentuz, IBAIA Ikus-entzunezkoen Ekoizle Burujabeen Elkarteak, EHBE 

Euskal Herriko Bikoizleen Elkarteak eta NAPAR Nafarroako Ekoizleen Elkarteak. Horiez gain, 

euskalgintzako hainbat eragilek ere parte hartu dute aldarrikapenen lanketan (euren babesa 

berresteke, oraindik). 

 

Aldarrikapen taula hau tresna ireki bat da, Eusko Autonomi Erkidego, Nafarroako Foru Erkidegoko, 

eta Ipar Euskal Herriko ahalik eta eragile gehienen ekarpenekin osatu, eta kontsentsu handi bat 

izango duen EUSKARAZKO IKUS-ENTZUNEZKOEN ALDEKO MANIFESTU BAT lantzea izango da 

datozen hilabeteotako lana.  
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I ERANSKINA: 

 

 PANTAILAK EUSKARAZ ALDARRIKAPEN TAULA 

 

Idatzi hau sustatu dugun eragileok, geroz eta anitz eta zabalagoa den ikus-entzunezkoen munduan 

euskararen presentzia orduan eta txikiagoa dela ikusita, eta egoera honek euskaldunon orainean eta, 

batez ere, etorkizunean izan ditzakeen ondorio konponezinekin arduraturik, gure hizkuntzan bizi ahal 

izango garen etorkizun bat ziurtatzeko beharrezkoak diren neurri hauek proposatzen ditugu.  

Euskal Herri, hau da, euskararen lurralde osorako proposatzen ditugun neurriok hizkuntzaren 

normalkuntzan pauso sendoak ematea, euskarazko ikus-entzunezkoen produkzioa sustatu eta 

hedatzea eta bikoizketa indartzea dute helburu. Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako Foru 

Komunitateko eta Ipar Euskal Herriko alderdi politiko eta eragileei eskatzen diegu aldarrikapenok bere 

egin ditzatela eta euskarazko ikus-entzunezkoen industria, gure kultura eta gure hizkuntza dagokien 

lekuan jartzeko lan egin dezatela.  

Hona hemen ikus-entzunezkoen alorreko eta euskalgintzako hainbat eragilerekin elkarlanean lantzen 

ari garen aldarrikapen nagusiak:  

1. Euskarazko ikus-entzunezkoen sektoreko finantzaketa publikoa handitzea. 

Ikus-entzunezkoena sektore estrategikoa da, ekonomia, gizarte kohesioa, eta bereziki hizkuntza eta 

kulturaren ikuspegitik. Ez da euskarazko ikus-entzunezkoen arloa aro digital berrira egokitzeko 

inolako politika publiko sendorik martxan jarri azken urteotan, nahiz eta datuek erakutsi, 

egunerokoan, biztanleen gehiengoarentzat, ohiko kontsumo bidea aldatu dela (bereziki, 

gazteriarentzat). Horregatik, euskarazko ikus-entzunezkoen finantzaketa handitzea eskatzen dugu, 

Europako estandarretara hurbilduz.  

2.  Euskal Irrati Telebista (EITB) indartzea eta hau euskararen normalkuntzarako 

tresna bihurtzea.  

EITB taldera bideratutako diru publikoaren handitze bat eskatzen dugu, talde hau izan behar delako 

Euskal Herriko euskarazko ikus-entzunezkoen industriaren motorra. EITBren 5/1982 sorrera legeak 

aipatzen dituen normalkuntza helburuak lortzeko, aurrekontuetan eta programazioan euskarazko 

kateei emanez lehentasuna eta euskarazko kalitatezko ikus-entzunezko edukiak nabarmen 

ugaritzearen aldeko apustua eginez. EITBren seinalea Euskal Herri osoan eta euskarri desberdinetan 

eskuragarri egotea eskatzen dugu.  

Era berean, euskarazko tokiko telebistak indartzea ere eskatzen dugu, hauek ere funtsezko papera 

betetzen baitute euskararen normalizazioan. 

3. Euskarazko streaming plataforma sendo bat sortzea.  

Euskaraz sortutako eta euskarara ekarritako nazioarteko edukiak bilduko dituen plataforma bat 

beharrezkoa da, euskaldun komunitatearen streaming plataforma nagusia bihurtuko dena. 
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Plataformako edukien hedapen eskubideek euskararen eremua bere osotasunean kontutan hartu 

beharko lukete, eta tresna honek Euskal Herri osoan eskuragarri egon beharko luke. Euskararen 

eremuko erakundeei eskatzen diegu egin dezatela honen aldeko apustua eta babes ditzatela diruz 

norabide horretan egon daitezkeen ahaleginak. Streaming plataforma horretan, euskaraz ekoitzitako 

edukiak biltzeaz gain, eduki arrakastatsuak euskarara itzultzearen aldeko apustu argia egin beharko 

da. 

4. Streaming plataforma nagusietan euskararen presentzia legez bermatu eta 

areagotzea.  

Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video, eta gainontzeko plataformei eskatzen diegu, euskaraz 

sortutako edo euskarara, jadanik bikoiztu eta azpidatzita dauden katalogoko edukietan, euskararen 

aukera gehitzea eta hori, euskararen eremu guziari eskaintzea. Erakundeei, hori horrela izan dadin, 

plataforma hauekin negoziatzen hasteko eskatzen diegu, estreinaldi berrietan, euskarazko bikoizketa 

eta azpidatzi berriak sortzeko prozesuan era proaktiboan parte har dezatela, eta Estatuetako Ikus-

entzunezko Lege Orokor berrietan eragitea euskararen presentzia bermatzeko.  

5. Zinemaren Lege propioak sortzea  

Euskarak zinemetan duen presentzia eskasari irtenbidea eman eta zinemak euskaraz gozatzeko 

euskaldun komunitateak duen eskubidea bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako 

Foru Komunitatean, zinemetan euskararen presentzia legez bermatu eta areagotuko duen 

Zinemaren Lege propioak behar ditugu. Lege horiek industria zinematografikoa zuzenduko duen 

marko arautzailea ezarriko lukete. 

Ipar Euskal Herrian, ikus-entzunezko arloan eskumena duten erakundeen arteko mahaian, zinemetan 

euskararen presentzia bermatzeko neurriak hartzea eskatzen dugu, baita Frantziako legegintzan 

eragiten saiatzea ere. 

6. Bideojokoetan eta interneteko sortzaile plataformetan, euskararen presentzia 

bermatu eta sustatzea.  

Bideo-jokoek eta Interneteko sortzaile plataformek gazteen aisialdian duten geroz eta pisu handiagoa 

kontuan izanda, eta arlo hauetan euskararen presentzia oso mugatua dela ikusirik, euskarazko 

tresnak sortzea eta euskararen erabilera sustatzea beharrezkoa da.  

7. Ikus-entzunezkoen Lege propioak sortzea.  

Arloa bere osotasunean legez arautuko duten Ikus-entzunezkoen Lege propioak sortzea beharrezkoa 

ikusten dugu, eskumen hori duten lurralde administrazioetan, Eusko Autonomi Erkidegoan eta 

Nafarroako Foru Komunitatean. EB 2018/1808 Europako zuzentarauaren transposizioa abiapuntutzat 

hartuta eta idatzi honetan aipatutako hizkuntza eskakizunak jasoko dituen Ikus-entzunezkoen Lege 

propioak lantzea beharrezkoa da.  

Ipar Euskal Herrian, ikus-entzunezkoen arloan eskumena duten erakundeen arteko mahaian,  

euskararen presentzia bermatzeko neurriak hartzea eskatzen dugu, baita Frantziako legegintzan 

eragiten saiatzea ere. 



4 

 

8. Ikus-entzunezkoen Kontseilua propioa sortzea, lurralde-administrazio 

bakoitzean, ikus-entzunezkoetan legeak betetzen direla gainbegiratuko duen 

erakunde publikoa.  

Aditu independentez osaturiko Ikus-entzunezkoen Kontseilu horrek, arloaren egoerari buruzko 

txostenak egingo lituzke, bitartekaritza lanak egin eta bere eskuduntzen markoan dauden ikus-

entzunezkoen arloko legeak betetzen direla bermatuko luke. Lege batzuk aipatzearren, besteak 

beste, haurren eta nerabeen babeserako legea eta publizitatearen gaineko legea egongo lirateke. 

Kontseilu horren ardura legeak betearaztea, eta bereziki, euskaldunon hizkuntza eskubideak, ikus-

entzunezkoen eremuan, betetzen direla gainbegiratzea izango da.  

9. Espainiar eta Frantziar kate publikoek edukiak euskaraz eskaintzea.  

RTVE eta Groupe France Télévisions diru publikoz finantzatzen diren irrati-telebista taldeak izaki, 

tartean Euskal Herriko hiritarren diruz baita ere, haien Estatuko hizkuntza aniztasuna euren 

programazioetan bermatu dezatela eta edukiak euskaraz ere eskaini ditzatela  eskatzen diegu. 

10. Euskal Herriko ikus-entzunezkoen koordinazio-organoa sortzea, Euskal 

Autonomi Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Ipar Euskal Herriko 

ordezkariz osatua.  

Koordinazio-organo egonkor hori hiru administrazioetako ordezkari politiko eta instituzionalez 

egongo litzateke osatua, eta, bere helburuen artean, euskarazko ikus-entzunezkoan inbertitutako 

baliabide publikoen eraginkortasuna lortzea (film eta telesailen bikoizketak partekatu, telebista 

tradizionalerako edo sare sozialetarako egindako programen trukatzea eta koprodukzioa, etab.) eta 

euskararentzat publiko berriak lortzea egongo lirateke.  
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II. ERANSKINA. Pantailak Euskaraz mugimenduko kideak: 

 

NETFLIX EUSKARAZ 

Netflix Euskaraz ekimena otsailaren 16tik dago abian, streaming plataformari 

euskarazko edukiak txerta ditzala eskatuz. Ekimenaren sustatzaileek, sinadurak 

bilduta, euskarazko edukien eskaria egon badagoela erakutsi nahi diote 

konpainiari. 

Euskal Herriko erakundeei, aldiz, arduraz joka dezatela eskatzen zaie eta jar 

daitezela, berehala, plataformarekin negoziatzen. Batetik, Netflixen 

katalogokoak diren eta diru publikoz euskaratutako dozenaka eta dozenaka film eta telesailak 

daudelako, eta, konpainiari eduki horien euskarazko bertsioa plataforman txertatua izan dadin exijitu 

behar zaiolako. Eta bestetik, hemendik aurrera, plataformako katalogoan aurkezten doazen film eta 

telesail arrakastatsuen estreinaldi berrien euskararako itzulpenean era proaktiboan inplikatu 

daitezela eskatzen diete erakundeei. 

Gaur egunera arte, 12.600 sinadura jasoak ditu ekimenak, eta abenduaren 3rako 20.000 sinadura 

lortzeko erronka jo du. Beraz, euskal herritarrei indarra egiten jarraitzeko deia egiten diete, egiten 

den indar metaketaren arabera lortuko baitugu euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatuak 

izatea. 

 
DISNEY + EUSKARAZ 

Euskaraldiaren bueltan hainbat guraso eta euskaltzalek 

sorturiko herri ekimen honen helburua, haur eta 

gaztetxoentzat edukiak eskaintzen dituen munduko 

streaming plataforma nagusiak, da, Disney+ek, (Disney, 

Pixar, Marvel, eta Starwars ekoiztetxeen edukiak biltzen 

dituena), bere edukiak euskaraz eskaintzea da. Horretarako, 

eskaera egiten diote Multinazionalari eta baita ere Euskal 

Herriko erakundeei, haur euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Streaming 

plataformez gain, zinemetan ere ekoiztetxe hauek estreinaldiak euskaraz egiteko betebeharra legez 

ezartzea eskatzen dute, EAEko ekoiztetxeei eskatzen zaien bezala. Otsailaren 14ean Eusko 

Legebiltzarrean egon ziren haien ekimenaren nondik norakoak azalduz. Ia 6.000 sinadura bildu ditu 

ekimenak, eta Abenduaren 3rako 10.000ko helburua jarri du.  

 

ZINEMAK EUSKARAZ 

Zinemak Euskaraz ekimena maiatzaren 21ean jarri zen martxan, zinemetan 

euskararen presentzia legez bermatuko duen zinemaren lege propio bat 

eskatuz. Eskaria Euskal Herriko alderdi politiko eta erakundeei zuzendua dago. 

Ekimenaren sustatzaileek defendatzen dute euskarak zinemetan bere lekua 

izan behar duela, espainolaren eta frantsesaren pare, eta, hori legez bermatua 

behar dela. Euskal herritarrok ez baikara bigarren mailako herritarrak eta 

zinema euskaraz ikusteko dagokigun eskubidea bete dadila eskatzen dugu. 
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TINKO EUSKARA ELKARTEA 

1994. urtean sortua, euskara zinema aretoetan sarrarazi eta gure 

hizkuntzaren normalkuntza sustatzeko helburuarekin jaio zen. 

Geroztik, “Euskara zine aretoetara” lemapean Euskal Herriko 

ikastetxe orori esfera internazionaleko hainbat film euskaraz ikusi eta 

hauek material didaktikoen bitartez lantzeko aukera eskaintzen dio 

Tinkok. “Euskara zine aretoetan” programak 2 milioi ikusle izan ditu 

25 urteko ibilbidean. 
 

BIEUSE  

Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea 2018 urtearen bukaeran sortu zen, 

euskarazko bikoizketak azken urteetan maila guztietan jasandako  

murrizketei aurre egiteko saiakera batean. 

EITB-k 90. hamarkadaren bukaeratik ezarritako murrizketak, lanordu eta 

salneurritan, bikoizketa lanbide bezala desagertaraztera eraman dute 

erkidegoan.  

Elkartearen helburuak, lan baldintza duinak izango dituen kalitatezko 

euskarazko bikoizketa lortzea eta sustatzea dira, euskarazko bikoizketa hizkuntzaren normalkuntzan  

ezinbesteko tresna dela  azpimarratuta. 

Itzulpena, munduan egiten den ikus-entzunezko ekoizpenak euskarara ekartzea, ezinbestekoa da 

euskaraz bizi nahi badugu, beste hizkuntzetan egin den bezala, ikus-entzunezkoan berariazko 

lengoaia sortuz.  

 Bikoizketa da hori lortzeko bidea eta ahozko hizkuntza sendotzekoa; bizi garen inguruan  

ikuslegoaren %80 inguruk bikoiztuta kontsumitzen ditu ikus-entzunezkoak. 

 


