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SARRERA 

Soziolinguistika Klusterra irabazi asmorik gabeko elkartea da eta Berrikuntzako Bitarteko Erakundea izaera 

aitortua du Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) eragile gisa.  

Irabazi asmorik gabeko elkartea da, Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege 

Organikoan eta Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 

Legean ezarritakoaren arabera eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. eta 10.13 artikuluetan 

azaltzen denarekin bat etorriz.  

Elkartea arau hauen mende dago: aipatutako elkarteei buruzko legeak, Estatutu hauek (legearen aurkakoak 

ez badira), gobernu organoek behar bezala hartutako erabakiak (legearen edota Estatutuen aurkakoak ez 

badira) eta, Eusko Jaurlaritzak onesten dituen erregelamenduzko xedapenak (azken horiek osagarriak 

izango dira). 

Soziolinguistika Klusterra Elkartea Berrikuntzako Bitarteko Erakundea da, Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) eragilea, Teknologia Zuzendariaren 2009ko urriaren 30eko ebazpena 

dela medio. Sare hori hiru azpisistematan egituratua dago: batetik, Zientzia eta Unibertsitate azpisistema. 

Bestetik, Garapen Teknologiko eta Berrikuntzarako azpisistema. Azkenik, Berrikuntzaren Laguntzako 

Azpisistema. Azken azpisistema horren baitan kokatzen dira Berrikuntzako Bitarteko Erakundeak.  

Soziolinguistika Klusterra Elkarteak, egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko hausnarketa 

estrategikoa egitea erabaki zuen 2011ko abenduan. Aurreko Plan Estrategikoa, 2010-2012 epealdirako 

definitu zen eta beraz, Elkarteari hurrengo 2012-2015 aldi estrategikorako prestatzea zegokion. Bi fasetako 

prozesua definitu zen, 2012-2015 Plan Estrategikoa lantzeko.  

1. “Burmuina paraxut baten modukoa da, irekitzen bada soilik funtzionatzen du” esan zuen A. 

Einsteinek. Elkartearen egoera eta inertziak zeintzuk diren bagenekien. Inertzia horietako batzuk 

onuragarriak eta aitortzeko modukoak dira eta beste batzuk aldiz, gainditzeko modukoak. Horiek 

ahaztea ezinezkoa da baina hausnarketa estrategiko honen lehen fasean saiatu gara inertzia horiei 

“ihes egin” eta beste maila bateko hausnarketa egiten. Egun oso barneratuak ditugun hainbat uste edo 

ezaugarri zalantzan jartzen, egun dugun posizioa “dagokiguna” den edo ez, nahi duguna den edo ez 

kolokan jartzen eta anbizio, inkonformismo eta ausardi dosi bat eransten hausnarketari.  

2. Bigarren fasean, bideragarritasunaren nozioarekin nahastu ditugu, lehen fasetik eratorritako ideia eta 

burutazioak. Egingarritasuna erantsi diegu lehen faseko ametsei eta honela osatu, 2012tik 2015era 

bitartean Erakundearen helburuak eta horiek lortzeko bidea zehazten duen Plan Estrategikoa. Guretzat, 

gure helburuak zeintzuk diren, horiek lortzeko zein bide egin eta bide hori norekin egin zehazteko 

lagungarri izan da Hausnarketa Estrategikoaren prozesua.  

Hausnarketa Estrategikoa egiterakoan azken zortzi edo hamalau urteetako ibilbidea aitortu dugu. Ez da 

makala, ezerezetik soziolinguistika ezagutza sortzea helburu duen proiektua irudikatzea, lantzea eta 

gauzatzea. Urte horietan izan dugun bilakaera aitortzeko modukoa da, dudarik gabe.  

Horregatik, ordea, ez dugu uzkurtu nahi. Ez dugu konformistak izan nahi. Orain beste jauzi bat irudikatu, 

landu edo gauzatzeko moduan gaudela iruditzen zaigu. Hausnarketa Estrategiko hau horretarako baliatu 

dugu, proiektuaren oinarriak zalantzan jartzeko: kasu batzuetan, baieztatzeko; eta beste batzuetan, beste 

egoera bateranzko jauzia irudikatzeko.  

Plan Estrategiko honetan zehaztu diren ildo eta helburu estrategikoak egun ditugun hutsune batzuen 

irtenbideak dira, baina baita hori baino gehiago ere. Ez dira egun ditugun hutsuneen erantzunak soilik, 

soziolinguistika ezagutza sortzeko eta soziolinguistika ezagutza kudeatzeko behar-beharrezkoak ditugun 

baldintzak sortzera bideratutako ildo eta helburu estrategikoak dira. Bidai bat egiteko proposamena da Plan 

Estrategiko hau: bizirautetik bizitzera eramango gaituen bidai bat.  

Eskerrik asko zuzendaritza batzordekideei, bulegoko lankideei eta Hausnarketa Estrategikoan parte hartu 

duzuen lagunei.  
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MISIOA 

Misioa izateko arrazoia, helburua, motiboa da. Egin nahi duena eta zertarako egin nahi duen. 

Soziolinguistika Klusterra Elkartearen misioa soziolinguistika-ezagutza sortzea eta kudeatzea da.  

Horretarako zientifikotasunez, autonomiaz, errespetuz eta gardentasunez jardungo du: 

� Bazkideekin eta arloko eragileekin hausnarketarako zein lankidetzarako bilgune-sareak osatuko ditu.  

� Ikerketa, garapen, berrikuntza eta ezagutza kudeatzeko proiektuak egingo ditu.  

� Euskara eta euskal hiztun komunitatearentzako baliagarriak diren marko teorikoak garatuko ditu. 

� Ezagutza teorikoaren eta arlo aplikatuaren arteko zubiak eraikiko ditu.  

� Ikerkuntza-ekintza paradigma ardatz duten proiektuak landuko ditu, besteak beste. 

BISIOA 

Erakundea epe luzean norantz doan eta zer izan nahi duen adierazten du. 

Soziolinguistika Klusterra Elkarteak euskal hiztun komunitatearen erronkei, interesei eta beharrei eta euskal 

soziolinguistika ezagutza teorikoaren garapen beharrei erantzuteko diziplinarteko eta kalitatezko ikerketa, 

garapen, berrikuntza eta ezagutzeko kudeatzeko proiektuak lankidetzan burutuko ditu.  

BALIOAK 

Erakundearen oinarrian dauden printzipioak dira.  

� Euskararen hiztun komunitatea bere osotasunean aintzat hartu eta bere alde jardungo du. 

� Ekimen aplikatua arreta bereziz landuko du; errealitate soziolinguistikoa eraldatu nahi baitu. 

� Proiektuetan kalitatea bermatuko du; zientifikotasunez eta gardentasunez arituko da. 

� Bazkideen interes eta proposamenetatik abiatuz, interes orokorreko proiektuak garatuko ditu. 

� Bazkideen jarduera errespetatu eta indartuko du, konkurrentzia saihestuz eta osagarritasuna bilatuz. 

� Soziolinguistikaren arloan eta inguruko arloetan ari direnak kontuan hartuko ditu.  

� Osagarritasuna kideen artean. Helburuak lortzeko bakoitzak egindako ekarpenak kontuan hartuko dira.  

� Bazkideei emaitza onuragarriak eta erabilgarriak eskainiko dizkie. 

� Elkarteak bokazio publikoa duenez, gizarte-mailan bere emaitzak zabalduko ditu. 

� Elkarteak gizarte-erantzukizunez jokatuko du. 

� Talde-lana, lankidetza eta hurbiltasunezko harremana izango ditu oinarri. 
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LAN ARLOAK 

Elkartearen misioa soziolinguistika-ezagutza sortzea eta kudeatzea da. Soziolinguistika ezagutza-arlo gisa, 

ordea, zabala da. Beste ezagutza-arlo batzuk baino nabarmen gutxiago garatua, baina hala ere, zabala. 

Soziolinguistikak gizartearen eta hizkuntzaren arteko elkarreragina aztertzen du. Aztertzailearen 

kokalekua eta azterketaren ikuspegiaren arabera gizarteari, hiztunari eta hizkuntzari begira egin daiteke. Bi 

soziolinguistika ezberdin bereizi daitezke: aztergai nagusia hizkuntza bera duena, bata eta hizkuntza 

entitate sozial moduan hartzen duena, bestea. Lehenengoa hizkuntzalaritzatik hurbilago dago; bigarrena, 

aldiz, soziologiatik.  

Elkartearen jarduera-eremuaren mugatze hori prozesu gisa irudikatzen dugu, lehenbailehen egin 

beharrekoa, hautu horrek ondorio ugari izan ditzakeelako. Dena den, prozesu horren abiapuntu gisa eta 

definitze horren lehen hurbilpen gisa, proiektuei begira bereziki, lehentasunezko jarduera-eremu hauek 

zehaztu ditugu 2012-2015 epealdirako:  

1. Demo-linguistika: kopuruak eta ezaugarriak, erabileraren azterketa, esparrukako analisiak… 

2. Hizkuntzen bilakaera soziala: 

2.1 Eredu teorikoak. 

2.2 Esku-hartzeko metodologia eta tresnak. 

2.3 Esperientzia zehatzak. 

3. Hizkuntza-erabilera lan-arloan. 

4. Haur eta gazteen hizkuntza-erabilera. 

5. IKTak eta hizkuntza-erabilera. 

ILDO ESTRATEGIKOAK 

Aurreko hausnarketa estrategikoetatik eratorritako misio, bisio eta balioak osatu ditugu, 2012-2015 

aldirako Hausnarketa Estrategiko hau egiten ari ginen bitartean. Ildo estrategikoak zehaztuko ditugu 

jarraian. Erakundearen jarduera, horiek lortzera bideratuko da. Ildo estrategiko bakoitzak helburu 

estrategikoak izango ditu eta helburu estrategikoek lan ildoak eta ekintzak.  

Modu honetara, planifikazio estrategikoaren, urteko kudeaketa planaren eta eguneroko ataza eta 

zereginen arteko harremana sortuko da; eguneroko jarduna eta planifikazio estrategikoa eta alderantziz, 

josiz eta lotuz. Dokumentu honetan, ordea, ildoak eta helburu estrategikoak soilik zehaztuko dira. Lan 

ildoak eta ekintzak, 2012-2015 Plan Estrategikoaren hedapenean definituko dira. Sei dira zehaztu diren ildo 

estrategikoak:  

1. Soziolinguistika arloko IGB agente bihurtzea. 

2. Soziolinguistika ezagutza kudeatzeko agente bihurtzea. 

3. Nazioartekotzea. 

4. Erakunde berritzailea bihurtzea. 
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5. Erakundea ekonomikoki sendotzea. 

6. Erakundea sendotzeko, izaera eta egituratzeari buruz hausnartzea, erabakitzea eta gauzatzea. 

 

Sei helburu horietatik hiruk, izan nahi dugunari erantzuten diote (IGB agentea, ezagutza kudeatzeko 

agentea eta nazioartekotzea). Beste hirurak, aurreko hirurak lortzeko ezinbesteko oinarriak dira 

(erakunde berritzailea, izaera-egiturari buruz hausnartu eta erabakitzea, eta ekonomikoki sendotzea).  

2012-2015 aldirako zehaztutako planifikazio estrategikoa, urtez urte ebaluatu eta doitua izango da, 

erakundearen kanpoko eta barruko faktoreak kontuan hartuta. Zehaztu ditzagun, ildo estrategiko horiek.  

1. Soziolinguistika arloko ikerketa, garapena eta berrikuntza agente bihurtzea.  

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat soziolinguistika arloko IGB agente bihurtzea izango da. Zentzu 

horretan, Erakundearen jarduerak, besteak beste, honako hauek izango dira:  

• Zaintza teknologikoa. Zaintza teknologikoaren bidez, besteak beste, Erakundearen IGB proiektuak 

eta ezagutza kudeatzeko proiektuak zehaztuko dira.  

• IGB proiektuak. Soziolinguistika arloko IGB proiektuak egingo ditu. Oinarrizko ikerketan eta ikerketa 

aplikatuan aritzeaz gain, garapenean eta berrikuntzan ere arituko da.  

IGB agente gisa honako hauek kontuan hartuko ditu bere jardueretarako: 

• IGB proiektuek ezagutza teorikoa eta praktikoa uztartzeko ahalegina egingo dute. 

• IGB proiektuak honako hauek definituko dituzte: erakundea osatzen dutenek, erakundearen 

inguruko eragileek eta Erakundea beraren hausnarketek.  

• Zaintzatik jasotako informazioaren bidez, IGB proiektuak Erakundeak dituen estrategien arabera 

aukeratu behar dira, ondoren definitu (eta bideragarritasuna aztertu) eta azkenik egin.  
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• IGB proiektuen definizioa bi eremutatik etorriko da: batetik, euskal hiztun komunitatearen egungo 

eta etorkizun hurbileko erronka, interes eta beharretatik. Eta bestetik, euskal soziolinguistika 

ezagutza teorikoaren garapen beharretik. 

• IGB proiektuak zein arlotan egin behar dituen zehaztu behar da. Eta ez epe motzean bakarrik, baita 

epe ertain eta luzean ere. 

• Ikerketa proiektuen helburuak honako hauek izan daitezke: 

1. Metodologia kuantitatiboak erabiliz gertaera sozialak azaldu, aurreikusi eta kontrolatzea.  

2. Metodologia kualitatiboak erabiliz jokabide sozialen zentzua eta esangurak konprenitzea. 

• IGB proiektu horiek maila mikroan edo makroan garatuko dira. 

• IGB proiektuak definitzerakoan eta egiterakoan Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 

Sailaren irizpideak kontuan hartu behar dira.  

• Erakundeak bere IGB proiektuak lankidetzan landuko ditu. 

• Erakundeak bere IGB proiektuetan hainbat diziplina uztartu nahi ditu. 

2. Soziolinguistika arloko ezagutza kudeatzeko agente bihurtzea. 

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat soziolinguistika arloko ezagutza kudeatzeko, dibulgatzeko, 

gizarteratzeko agente bihurtzea izango da. Horrek esan nahi du, Erakundeak egiten dituen IGB 

proiektuetatik sortutako ezagutza kudeatuko duela, eta ahalegin berezia egingo duela ezagutza hori 

hartzaileei komunikatzeko orduan.  

Bere jardueraren ondorio den ezagutza kudeatzeaz gain, ordea, Erakundeak, soziolinguistika arloan Euskal 

Herrian nahiz atzerrian sortzen den ezagutza kudeatzea du helburu. Soziolinguistika arloko ezagutza 

kudeatzeko agente izango bada, soziolinguistika arloko ezagutza gaur egun kudeatzen duten erakunde, 

ikerlari, aditu eta bestelakoekin elkarlanean egin beharko du, ezagutza fluxu eta sare horiek ezagutuz eta 

landuz.  

Ezagutza kudeatzeko beraz, zein ezagutza kudeatuko duen eta zein ibilbide egingo duen zehaztu behar da. 

Zaintza teknologikoa sistema sortuko du eta horren emaitzak nahiz erakundearen jardueraren ondorio den 

ezagutza kudeatzeko honako bitarteko hauek erabiliko ditu besteak beste: 

• Soziolinguistika arloko jardunaldi, mintegi, topaketa eta praktika komunitateak. 

• Soziolinguistika arloko erreferentzia bibliografikoen bilketa eta dibulgazioa.  

• Soziolinguistika arloko argitalpenak. 
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• Soziolinguistika arloko formazioa. 

• Interneteko tresnak: webgunea, sare sozialak eta soziolinguistika telebista.  

IGB proiektuen kasuan bezala bazkideek, arloko bestelako eragile publiko, pribatu eta sozialek 

adierazitakoaren bidez eta erakundearen berak egindako hausnarketen bidez zehaztuko dira 

Erakundearen ezagutza kudeatzeko proiektuak.  

Erakundearen ildo estrategikoetako bat soziolinguistika ezagutza kudeatzea bada, ezagutza hori bi 

norabidetan kudeatu behar da: kanpotik barrura eta barrutik kanpora.  

Ahal dela, ezagutzaren kudeaketak ez du norabide bakarra izango. Erakundea ez da ezagutza hori 

dibulgatzera mugatuko. Ezagutza hori konpartitu eta landu nahi du. Sortutako ezagutzaren inguruko 

eztabaida eta kontrastea sustatuko ditu: egokitasuna, beharrezkotasuna, aplikagarritasuna aztertuz.  

Ezagutzaren kudeaketaz ari garelarik, Erakundeak garatutako produktuak eta sortutako ezagutza zein 

lizentziapean kudeatuko duen aztertzea eta erabakitzea ere komeni da etorkizunean.  

3. Nazioartekotzea. 

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat Erakundea bera eta bere jarduera nazioartekotzea izango da. 

Nazioartekotzearen eragina proiektu mailan: 

� IGB proiektuen “artearen egoera” ezagutu behar da, zaintza teknologiko internazionala eginez.  

� Erakundeak egiten dituen IGB proiektuak nazioarteko eragileekin batera lantzeko asmoa du. Baita 

nazioarteko proiektuetan parte hartzeko asmoa ere.  

� Era berean, IGB proiektu horietatik eratorritako produktuak edo ezagutza bera nazioartean 

hedatzeko eta kontrastatzeko asmoa du erakundeak.  

� Ezagutza eta produktuak eman behar ditugu hemendik nazioartera eta alderantziz ere bai, 

kanpotik, produktuak eta ezagutza ekarri behar dugu gurera.  

Nazioartekotze organikoaz edo estrukturalaz ere ari gara, ordea. Zentzu horretan, soziolinguistika arloko 

nazioarteko eragileekin harreman sarea osatu eta lankidetza hitzarmenak sinatu nahi ditugu.  

Nazioartekotzearen ildo estrategikoak, gutxienez bi mailetan erabakiak hartzera ekarriko du: 

� Batetik, erakundearen IGB proiektuen emaitza diren produktuak eta ezagutza zein hizkuntzatan 

sortu edo plazaratu behar den zehaztu beharko dugu, kasuz kasu.  

� Bestetik, erakundeko langileen profilean islatu behar da.  

4. Erakunde berritzailea bihurtzea. 

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat erakunde bezala berritzailea izatea da. IGB eta ezagutza 

kudeatzeko proiektuak egingo dituen eta nazioartekotzeari garrantzia eman nahi dion erakunde bat 

irudikatu badugu, derrigorrezkoa da erakunde berritzailearen kontzeptua ulertzea, barneratzea eta 

aplikatzea. Aurreko hiru ildo estrategikoetarako ezinbestekoa da, gure proiektuen kalitatea bermatzea eta 

etengabe berrikuntza bilatzen duen Erakunde gisa jardutea.  

Kudeaketa estilo berritzailea lortzeko honako hau jorratuko da: 
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� Malgutasuna lantzea. 

� Lan-taldetik ekiporako jauzia ematea. 

� Helburu estrategikoen araberako kudeaketa egitea. 

Egiten dugun hori kalitatez egin eta etengabe hobetu nahi baldin badugu, planifikazio estrategikoa eta 

eguneroko zereginak egoki uztartu nahi baditugu, ikerketa, garapen, berrikuntza eta ezagutza kudeatzeko 

proiektuetan lider moduan jokatu nahi baldin badugu, aurreko horiek egiteko Elkartea osatzen duten 

pertsonen bidez egin behar direla onartzen badugu, horiek guztiek lankidetzan eta sarean egin nahi 

baditugu bikainak eta berritzaileak izan behar dugu Erakundearen alderdi guztietan.  

5. Erakundea ekonomikoki sendotzea. 

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat Erakundea ekonomikoki sendotzea izango da. Bi bide jorratuko 

ditugu horretarako: 

1) Diru sarreren bolumena handitzea, egiturazko gastu/inbertsioen eragina txikiagoa izan dadin 

proiektuetan.  

2) Diru sarrera finkoak areagotzea. Horretarako, izaera eta egituratzeari dagokion ildo estrategikoarekin 

sinkronian, gure etorkizuneko finantzazio eredua zein den erabaki behar dugu. Erakunde “bikoitza” 

lehenesten dugu: diru sarrera finko batzuk izango dituena, egungoak baino gehiago, eta proiektu 

zehatzetatik zuzenean eratorritako diru sarrerak dituen erakundea. 

6. Erakundearen izaera eta egituratzeari buruz hausnartzea, erabakitzea eta gauzatzea. 

Erakunde honen ildo estrategikoetako bat Erakundearen izaera eta egituratzeari buruz hausnartzea eta 

erabakitzea izango da. Ildo Estrategiko honek lehentasuna hartu du eta beraz, honako hauek kontuan 

hartuta lehenbailehen landu behar da:  

• Berrikuntzako bitarteko erakunde izateak IGB eta ezagutza kudeatzeko proiektuak garatzeko posizio 

egokian kokatzen gaitu.  

• Proiektu horiek ikerkuntza-ekintza paradigmaren arabera eta, arlo teorikoa eta aplikatua uztartuz 

lantzeko ahalik eta egituratze egokiena izan behar dugu.  

• Nazioartekotzearen ildo estrategikoari ekiteko ahalik eta egokiena izan beharko luke.  

• Lau eragile biltzeko moduko egituratze mota behar dugu: administrazioa, unibertsitatea, 

aholkularitzak eta gizarte eragileak.  

• Unibertsitateekin egiturazko eta proiektu mailako harremana beharrezkoa dugu. 

• Ekonomikoki sendotzen gehien lagunduko duen egituratzea behar dugu. 

• Aliantza estrategikoak lantzea eta sendotzea komeni da, ahal dela bazkidetza bidez. Osterantzean, 

lankidetza hitzarmen bidez.  

• Izaerari dagokionez: zientifikoa, gardena, autonomoa, independentea, sarea-nerbio sistema (eragileen 

interes eta beharren bilgunea eta elkarrekin lanean), prokomuna. 

• Egituratzeari buruz: arina, malgua, balio erantsia sortzen duten zereginetan arituko dena, gertukoa, 

parte hartzailea, misioa, bisioa, helburu estrategikoak, estrategiak, izaera kontuan hartuta eragile 

horiek hobekien bilduko dituen erakundetze mota. 



 

 

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA ELKARTEA 

PLAN ESTRATEGIKOA 2012-2015 

Orain arte, landutako bost ildo estrategikoetan eta seigarren ildo estrategiko honetan aipaturiko horiei 

hobekien erantzungo dien egituratzea zein den erabaki behar da, 2012ko bigarren seihilekoan. Elkartea 

osatzen duten bazkideetatik abiatuta egin behar da hausnarketa hori, baina baita kanpoko adituekin ere.  


