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SARRERA OROKORRA

Eskuartean daukazun Koaderno hau Zien tzia, Teknologia eta gizartearen arteko harre-
manetara hurbilketa saio bat da, beronek, Euskal Herri osoaren mugak barnera tzen 
dituelarik. Elhuyar Fundazioak zien tzia eta gizartearen arteko lotura susta tzeko dituen 
asmoen barnean, Zien tzia eta Teknologiaren Behatokia egitasmoa aurkeztu zigun 
2007. urtean Eusko Jaurlari tzako Lehendakari tzako Prospekzio Soziologikoen Kabi-
neteari. Zien tzia, teknologia eta gizartearen arteko harremanak ezagu tzeko Euskal 
Herrian ez dela berariazko diagnostikorik egin planteatu zi tzaigun eta diagnostiko 
hori bidera tzeko elkarlan eskaerari baiezkoa eman zi tzaion. Diagnostiko horrek gaia-
ri bi aldeetatik hel tzea erabaki zen, batetik, alderdi kualitatibotik, eta bestetik, alderdi 
kuantitatibotik.

Lehenik hurbilketa kualitatiboari heldu genion eta hurbilketa mota horri jarraituz ar-
gitalpen honek bi lan desberdin bil tzen ditu.

Horietako lehenengoak, zien tzia eta teknologiaren gizarte iri tziak eta irudikapenak 
Euskal Herrian azterlana jaso tzen du. Azterlan hau ikuspegi kualitatibotik osatutako 
talde lana da, Euskal Herri osoan eztabaida-taldeak eta adituekin egindako elkarrizke-
tak erabiliaz. Lehen zati hau, Kualitate lantaldeak, Eguzki Urteaga EHUko irakasleak eta 
Aztikerrek elkarlanean egindako landa lanean oinarri tzen da. Aztikerren eskutan izan 
da azken  txostenaren idazketa. 

Bigarren zatiak, zien tzia, teknologia eta berrikun tzak eguneroko pren tsan duen trata-
menduari buruzko azterlana jaso tzen du, zeha tzago, 2008. urtean bildutako datuekin 
egindakoa. Honela, 2003. urtea ezkero Elhuyar Fundazioak euskal hedabideek zien-
tziari eskain tzen dioten arreta azter tzeari ekin zionetik, bosgarren epealdia izango li-
tzateke honakoa. Bere helburua Euskal Herrian argitara tzen diren egunkariek zien tzia, 
teknologia eta berrikun tzari eskain tzen diote arreta ezagu tzea eta uler tzea da. Bigarren 
zati hau, Elhuyar Fundazioko Zien tziaren Komunikazioa lan arloak ida tzi du.
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Sarrera

0. Sarrera: ikerketaren aurkezpen orokorra

Euskal Herrian zien tzia eta teknologiak duen isla azter tzea nahitaezkoa da etorkizu-
nerako ildoak koka tzeko. Zien tzia eta teknologiaren garapena, giza eta gizartearen-
tzat hobekun tza iturri bat izateaz gain, gizarte aurreratuen oinarrizko ezaugarri bat 
da. Orain arteko ibilbide emankorraren ildotik, ezagu tzaren gizartean ere garapen 
esfor tzuak ondo bideratu eta etorkizunari arrakastaz eran tzuteko, beharrezkoa da 
gaur egungo egoeraren diagnostiko bat egitea. Hortik abiatuta, Euskal Herriko gizar-
tean zien tzia eta teknologiak zein leku bete tzen duen ikertu eta, gero, garapenera 
zuzendutako lan lerro estrategiko egokienak bideratu ahal izango dira. Diagnostikoa 
egiteko agente ugari eta desberdinak kontutan hartu behar dira, eta horien artean 
daude gizarte zibila eta zeha tzago iker tzaile gazteak. Hori horrela izanda, «Zien tzia 
eta teknologiaren gizarte iri tziak eta irudikapenak Euskal Herrian» ikerketak eztabai-
daren erdigunean euskal herritarren iri tziak kokatu nahi ditu: gaiaren inguruan he-
rritargoak eta Uniber tsitateko ikasle zein iker tzaile gazteen per tzepzioak eta irudite-
ria ezagu tzeko asmoa du ikerketak.

Ahalegin horretan, ikerketa kualitatibo honek herritarren ikuspuntuak jasoko badi-
tu, sintomak identifika tzeko, diagnostiko bat egiteko eta aterabideak proposa tzeko 
asmoz egingo da, esan nahi baita, herritarren ustez zien tzia-politikek jarraitu beha-
rreko helburuak eta horretarako lehene tsi beharreko prozedurak zehazten hasteko 
asmoz egingo da. Ikerlan kualitatiboa egitea proposatu zaigunean, eskakizuna izan 
da zien tzia eta teknologiari buruz gizarteak orokorrean eta talde espezifikoek 
(Uniber tsitateetako ikasleek eta doktoregaiek) dituzten ikuspuntu eta jokabideen 
argi tzaile nagusiak aurki tzea. Horren inguruan arituko dira jarraian bildurik aurkez-
ten diren  txostenak. Beraz,  txostenek Euskal Herriko zien tzia eta teknologiaren gi-
zarte iri tzi eta irudikapen gako nagusietara bideratu behar gintuzkete. 

Hori esanda, ondokoa zehaztu behar da: ikerketa kualitatibo hau proiektu zabalago 
baten parte da. Izan ere, «Zien tzia eta teknologiaren gizarte iri tziak eta irudikapenak 
Euskal Herrian» proiektuaren baitan, ikerketa kualitatibo honekin batera, beste bi 
ikerketa gauzatuko dira: alde batetik, ikerketa kuantitatibo bat; eta, bestetik, zien tziak 
eta teknologiak komunikabideetan duten tratamenduari buruzko ikerketa bat. Gau-
zak horrela,  txosten honek ikerketa kualitatiboaren berri ematen du.

Ikerketa kualitatiboaren baitan, lehenik eta behin, aurkezpen orokor bezala, ondoko 
gaien berri emango da, hurrenez hurren: 

— Ikerketaren helburu orokorrak (1).
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— Ikerketa buru tzeko erabilitako metodologia (2).

— Halako ikerketa bat egitera motibatu gaituen testuingurua (3).

—  Oraindik orain instituzioetatik zien tzia, teknologia eta gizartea hirukoaren harre-
manaz aipaturikoaz sintesi bat (4).

—  Ikerketaren egitura (5).

1. Ikerketaren objektua eta helburuak

Zien tzia eta teknologiaren inguruan gizarte iri tziak ezagu tzeko hainbat eztabaida 
talde ezberdindu dira. Lantalde edo eztabaida talde bakoi tzaren tzat helburu ezberdi-
nak zehaztu badira ere, xede nagusia bat da: eztabaida-talde desberdinen artean zien-
tziari eta teknologiari buruzko gizarte irudikapenaren Euskal Herriko mapa bat ma-
rraztu ahal izatea. Hori horrela, ikerlanaren urra ts guztietan helburu orokor hauek 
jarraitu dira:

1.  Ikerlanaren oinarri diren kon tzeptu nagusiak muga tzea: zer den «zien tzia», zer 
den «teknologia», etab. 

2.  Gaur egun zien tziari eta teknologiari buruz dauden per tzepzio orokorrak 
identifika tzea, gizartearen tzat orokorrean eta baita Uniber tsitate ikasle eta 
doktoregaien tzat ere. 

3.  Euskal Herriko zien tzia- eta teknologia- politikei buruz gizarteak eta Uniber-
tsitateko ikasle zein doktoregaiek egun dituzten kezkak eta ikusminak 
a tzematea.

4.  Zien tziaren testuinguru sozialari buruzko balorazioak eta proposamenak ezagu-
tzea, eta zehazki: zien tziaren agente nahiz eragile desberdinei buruzkoak, eta 
zien tziaren eta gizartearen arteko harreman eta loturei buruzkoak ere bai.

5.  Hedabide ezberdinetatik datorkigun zien tzia-komunikazioaren egoera zenbate-
tsi eta baliozta tzea: telebista eta irratia, aldizkariak, liburuak, museoak, zien tzia 
asteak etab. 

2. Metodologia

Ikerketa honetan, ikerketa kualitatiboa buru tzeko, bi teknika desberdin erabili dira: 
alde batetik, elkarrizketak; eta, bestetik, eztabaida-taldeak. Hiru lantalde mota ezber-
dinekin egin da lan, helburu orokorren ildotik herritarren iri tziak eta irudikapenak 
jaso, identifikatu eta ordena tzeko. 

Alde batetik, adituekin elkarrizketa sakonak egin dira. Hauek emango digute zien tzia 
eta teknologiaren ikuspuntu sakon eta gaituena. Adituen kasuan, banakako elkarriz-
keta sakonak egin dira. Sei elkarrizketa egin dira guztira, aztergaiari esparru desber-
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dinetatik heldu dioten per tsonekin, hain zuzen ere: adituen profila ani tza izatea 
hobe tsi dugu, zien tzia-politiketan adituak ez ezik, zien tzia eta teknologiaren alorrean 
dabil tzanak ere integratuz. 

Bigarren lan-taldea, talde orokorra bezala izendatu dugu. Horrela, helburu orokorren 
inguruan herritar arruntak duen irudikapena ezagutu nahi izanda. Talde orokorren 
kasuan eztabaida-taldeak egin dira; zehazki, 6 eztabaida-talde burutu dira, bina Ipar 
Euskal Herrian, bina Nafarroan eta bina EAEn. Eztabaida taldeetan, 30-50 urte bitarteko 
jendea, gehienbat estatus sozial eta ikerketa-maila ertainekoa izatea hobe tsi da. 

Eta, hirugarren lan-taldea Uniber tsitateko ikasle eta iker tzaileek osatua izan da. Tal-
dekideen errealitate eta egoera ezberdinak abiapuntu tzat harturik, zien tzia eta tek-
nologiari buruzko iri tziak jasoko dira. Talde espezifikoei dagokienean, orotara 9 
eztabaida-talde egin dira, hiru eztabaida-talde mota berezituaz, hurrenez hurren: 
doktorego programetan diharduten hainbat diziplinetako ikasle-iker tzaileak; natur 
zien tzietako lizen tziaturak edo goi-mailako ikasketa teknikoak egiten ari diren ikas-
leak; eta, giza edo gizarte zien tzietako arloetan lizen tziatura egiten ari diren ikas-
leak. Hori horrela, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta EAEn mota bakoi tzeko eztabai-
da-talde bana egin da.

Landa lana elkarlanean burutu dute hiru profesional taldek, 2008ko urtarrila eta 
apirila bitartean. Eguzki Urteagak zuzendu du Ipar Euskal Herrikoa, Aztiker Jendarte 
Ikerketa Aplikatuak Nafarroakoa, eta Aztiker eta Kualitate Lantaldeak Euskal Autono-
mi Erkidegokoa. Talde guztien koordinazioa eta zuzendari tza Kualitate Lantaldeak 
hartu du bere gain, eta azken  txostenaren idazketa berriz Aztikerrek.

3. Ikerketaren motibazioa

XX. mendean eta mundu-gerrateak amai tzearekin, zien tzia eta teknologia politika 
publikoen eremura integratu eta sendotu egingo dira. Science: The Endless Frontier1 
informea (1945) da zien tzia-politiken aurrekari nagusia. Lehen une horretan, poli-
tiken eginkizuna zien tzia eta teknologiaren sustapena izango da, eta baikortasun-
garaiak diren heinean, oinarrizko ikerketa mugarik gabe finan tza tzea erabakiko da. 
Zien tzia-politikek ariketa zientifikoaren aurreko eta osteko faseei eran tzuna emango 
diete, alegia: alde batetik, ikerketa zientifikoa finan tza tzeaz eta zien tzialarien askata-
suna berma tzeaz arduratuko dira; eta, bestetik, lorpen zientifikoei bideragarritasun 
teknologiko, ekonomiko eta sozial egokia emateko eran tzukizuna izango dute. Ho-
rren eskutik dator, era berean, iruditeria baikor baten gailen tzea: zien tziaren aplika-
tzeak, ezagu tzaren hazkunde progresiboak eta merkatuaren bidez berrikun tza 
gizartera tzeak ongizatea ekarriko duten iri tzia errotua dago. Zien tzia-politiketan 
biak dira garran tzi tsuak: ardurak ondo buru tzea bezain garran tzi tsua da, promesa 
ondo gizartera tzea eta bere sinesgarritasuna jendartean zabal tzea ere. 

1  United States Government Printing Office: Science: The Endless Frontier. A Report to the President by Van-
nevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July, 1945 .
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Alabaina, 60ko hamarkadarekin batera hasiko dira lehen arazoak, bereziki, berrikun-
tzaren eredu linealari dagozkionak. Orduz gero, zien tzia eta teknologia adierazlee-
tan egoki tzapen ugari eman dira, azken bi hamarkadetan berrikun tzari fun tsezko 
ezaugarria irizteraino. Ekonomia Lankide tza eta Garapenerako Erakundeak (ELGE) 
argitaraturiko informeak dira aldaketen norabidea adi tzera ematen dutenak. Egun 
onartua da ez dela aski oinarrizko zien tzia finan tza tzea edota merkatuko eskarieta-
ra egoki tzea, hala ezen ikerketa estrategikoa, ezagu tzaren eskualda tzea, lehiakorta-
sunean berrikun tzaren rola eta emankortasunerako inber tsio ez-materialen garran-
tzia adierazle behinenak bilakatu baitira. Orain ez da ikerketa-eremu oro finan tzatu 
eta bere emai tzen zain gera tzea erabaki tzen, baina ere berean merkatuko eskariari 
eran tzutea ere ez da nahikoa. Ai tzitik, zien tzia eta teknologiaren finan tzaketa hel-
buru ba tzuek bideratua da eta sare konplexu bat (ikerketa, agente aniztasuna, 
merkatua, onargarritasuna) kudeatu behar da aurrerakun tzak aterabidea izango 
badu. 

Zien tzia-politiken alderdi hori izan da instituzioek orain arte landu izan duten alorra, 
baina azkenaldian zien tzia-adierazleekin batera, zien tziaren per tzepzio sozialei 
buruzko ikerketak ere erakundeen intereseko eremua bilaka tzen ari da. Eurobaro-
metroen bidez gai horri buruzko ikerketa desberdinak egin izan badira, azkenaldian 
Europar Ba tzordearen aholkuetan zien tziaren eta gizartearen arteko harremanak 
berregoki tzeko gomendioak ere indarra har tzen ari dira (ikus: White Paper on Eu-
ropean Governance2) eta Science and Society Action Plan3. 

Denbora horretan ugariak izan dira aldaketak, ba tzuk zien tzia adierazleei begirakoak, 
eta besteak politika publikoen ardura eta eran tzukizunei dagozkienak. Ikerketa hau 
bereziki bigarren alderdi horretatik gorpuztu da. Hala, lehen uneko baikortasun to-
lesgabea auzitan ipiniz, azkenaldian bi eratako ardura eta eginkizunak eran tsi zaizkio 
zien tzia-politikari: 

—  batetik, erabaki-guneetan ez da aski oinarrizko ikerketaren finan tzazioa adostea, 
baizik eta merkatuaren eskakizunak, helburuek bideraturiko zien tzia eta tekno-
logia, onargarritasun soziala, zehar-kalteen kon tsiderazioa, edota berrikun tza-
prozesuan balio ugari bezain desberdinen garran tzia dira integratu beharreko 
osagai berriak; eta, 

—  bestetik, zien tzia eta teknologia orain testuinguru sozial orokorrago baten ere-
muan ulertu, bermatu eta sustatu behar da: herrialde demokratikoetan erabaki 
politikoak ezin daitezke herritarren adostasuna saihestuz hartu, eta hain zuzen 
ere zien tzia eta teknologia politika publikoen lehia-objektu diren neurrian, fun-
tsezkoa irizten da zien tziaren per tzepzio sozialak kontutan izatea. Gizarte mugi-
menduen kritikek, herritarrek gaitasun ekonomikoak, autonomia kulturalak eta 

2  European Commission (2001): European Governance: A White Paper. Brussels: Commission of the Europe-
an Communities; 

3  European Commission (2002): Science and Society: Action Plan. Luxembourg: Commission of the European 
Communities. Hauen azalpenean eta gaiari buruzko beste  txostenetan sakon tzeko, ikus: Eizagirre, A. (2008): 
Zien tzia-politika zibikoa. Kultura zientifikoak, arriskuaren errepresentazioak eta gobernaketa. Bilbo: 
UPV/EHU.
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hezkun tza zabalagoa eskura tzeak, edota belaunaldi berrien eskakizun politikoak 
zien tzia eta teknologia eztabaida-objektu bilakatu dituzte.

Aldaketa-testuinguru bat da gaurkoa, eta zehazki zien tzia-, teknologia- eta berrikun-
tza-politika une erabakigarri bat bizi tzen ari dira. Gainera, testuinguru orokor horren 
baitan, Euskal Herrian ere ikerketa, garapena eta berrikun tza lehentasuneko gai po-
litiko bilaka tzen ari dira, eta horren lekuko da jendartean eta herrigin tzaren ADNan 
berrikun tza integra tzearen deia. Horrek beharrezkoa egiten du eraldaketa ekono-
miko berriaren aurrean ikerketak, garapenak eta berrikun tzak izango duten garran-
tziaz instituzioak, enpresak, gizarte zibila eta jendartea ohartaraztea eta mobiliza tzea. 
Izan ere, nazioarteko testuingurua alda tzeak, erronka berrien agerpenak eta hierar-
kien gaurko tzeak ekonomia berrian ezagu tza eta berrikun tza lehentasuneko bidela-
gun izatera behar tzen dute. Berrikun tza proposa tzen da aldaketa berriei ekiteko 
kon tzeptu bezala. Horri lotuta datoz ekoizpen-egitura birmolda tzea, zien tzia eta tek-
nologia arda tz nagusi dituzten enpresen susta tzea, euskal berrikun tza-sistema na-
zioartera ireki tzea, ekin tzailetasun kultura hezkun tza zein lan-eremuan egonkor tzea, 
eta orobat oinarri estrategikoak eta lan-ildoak aurreikusi eta gara tzeko unean 
berrikun tza langin tzaren erdigunean ipin tzea eta eremu berriak ireki tzeko iparra 
izatea. 

Une hauetan, zehazki, instituzioen ardura nagusia, estrategia orokor horren baitan, 
berrikun tzaren hazia ereitea da, esan nahi baita, alor, eremu eta subjektu guztiak 
berrikun tzaren garran tziaz sen tsibiliza tzea, hala modu eraginkorrean eta konparti-
tuan euskal zien tzia eta teknologiaren ahalmena eta gaitasuna gara tzeko, jakin tza 
esparru guztietara orokor tzeko eta erakunde desberdinen antolaketa zedarri tzeko. 

Helburu horiek xedera tzeko, berrikun tzak ezinbestean bere komunitatearen sen-
tsibilizazioa behar du, baina horrez gain legitimazioa eta begirunea ere bai. Hor har-
tzen du garran tzia «Zien tzia eta teknologiaren gizarte iri tziak eta irudikapenak Eus-
kal Herrian» ikerketak. Izan ere, berrikun tza-prozesuan kontutan hartu behar dira 
faktore kognitiboak eta praktikoak, balioak, faktore sozialak eta instituzionalak, eta 
baita motibo ekonomikoak ere. Berrikun tzaren irakurketa gaurkotuak bere dimen-
tsio prozesuala eta dinamikoa bereganatu du, eta orain «berrikun tzaren ingurunea» 
ez da ekoizpen-eremura soilik mugatua. Horretaz oharturik, aldaketa-testuinguruan 
berrikun tza uler tzeko modua da birpen tsatu beharrekoa. Hori uler tzeko moduak, 
ordea, ugariak, ani tzak eta desberdinak suerta litezke; zien tzia eta teknologiaren kul-
tura desberdinak egonik, pen tsa tzeko da aterabidea ez dela bat eta bakarra, ani tza eta 
beraz guztion artean adostu beharrekoa baizik. «Zien tzia eta teknologiaren gizarte 
iri tziak eta irudikapenak Euskal Herrian» ikerketak, hain zuzen ere, berrikun tzaren 
kultura berrian herritarren interesak, kezkak, irudikapenak, asmoak eta iri tziak azter-
tzeko helburua du. 

Lehen urra ts bat da «berrikun tza» uler tzeko modu ireki baten alde egitea. Hori ho-
rrela, gaur egun fun tsezko tzat jo tzen dira, besteren artean: enpresen ekoizpen eta 
merkatura tzean berrikun tza transmiti tzea, sorkun tzarekin batera hedapenari arreta 
ipin tzea, ikerketa estrategikoa hobestea, eragile teknologiko, ekonomiko, sozial eta 



16

Zientzia eta teknologiaren gizarte iritziak eta irudikapenak Euskal Herrian. Bere tratamendua eguneroko prentsan

enpresarial desberdinen artean ezagu tza transmiti tzea eta aurkikun tzak eskualda-
tzea, lehiakortasunaren erdigunean berrikun tzaren rola koka tzea, edota emankorta-
sunean inber tsio ez-materialaren garran tzia barnera tzea, baina baita ekoizpenaz gain 
bizi tza-estiloak eta herritarren beharrak, ohiturak, kon tsumo-joerak, eta oro har onar-
garritasun soziala kontutan har tzea ere. Egitez, azken hamarkadetan ikusi da merka-
tu-errentagarritasunean osasun onekoak gerta zitezkeen aurrerakun tza ugarik po-
rrot egin dutela, neurri batean merkatu bideragarritasunak kontutan hartu behar 
dituelako herritarren gogoak eta beren onargarritasuna. Hori horrela, estrategien 
gaurko tze ahaleginean fun tsezkoa da herritarrek pen tsa tzen dutenari arreta ipin tzea. 
Hori da ikerketa honen helburu nagusi eta orokorra, alegia, zien tzia eta teknologia 
gaien inguruko euskal herritarren iri tziak jakitea, eta, bidenabar, zehazkiago, euskal 
zien tzia- eta teknologia-politikei burukoak ere bai.

4. Zien tzia, teknologia eta gizartea

2008. urtea berrikun tzaren urtea da. Halako uneak, baina, gogoeta orokor eta eraba-
teko bat egiteko motibazioa ere izan daitezke. Hori egiteko paradan, esan behar da 
ezagu tza susta tzeko, ekoizteko eta justifika tzeko moduan aldaketak ematen ari dire-
la. Egoera horretan, zien tzia, ezagu tza zientifikoa eta gizartea uler tzeko moduak 
birpen tsa tzeko gonbitea erronka egokia da. Izan ere, orain oinarrizko ikerketaren 
finan tzazio muga-gabearen ordez, aldez aurretik erabaki tzen da garran tzi soziala eta 
ekonomikoa duten ezagu tzak susta tzea eta baliozta tzea. Ezagu tza adierazgarria, neu-
rri horretan, sustapen-garaian finan tzaturiko ikerketa zientifiko edota teknolo-
gikoarekin parekatu ohi da.

Ikusteke dagoena da, hain zuzen ere, instituzioek adosturiko ikerketa-lerroek jendar-
tean duten zilegitasun-maila, eta bere kasuan, «ezagu tza adierazgarri» bezala uler tzen 
duguna birpen tsatu beharra.

Orain arteko ibilbideari buruzko balorazioak eta aurrera begirako lerro estrategikoak 
aukera tzeko orduan, ikerketa honek herritarren iri tziak ezagu tzeko asmoa du.  Azken 
batean, adierazgarri tzat jo tzen ditugun ezagu tzak eta ikerketa-lerroak uler tzeko 
modu asko daudelarik, horietako ba tzuk iri tzi publikoa ezagutuz soilik lekutu ahal 
dira. Horri lotuta, iri tzi publikoari buruzko ikerketak bigarren bertute bat ere badu, 
alegia: politikari ardura tsu batek ezinbestean jaso behar ditu bere erabakietara herri-
tarren gogo eta kezkak, berrikun tzak izaera integrala izango badu eta herritarren 
legitimazioa jasoko badu. 

Hori da oraindik orain Europako Ba tzordearen White Paper on European Gover-
nance eta Science and Society Action Plan  txostenek adi tzera ematen dutena. Ho-
geita hamar urtetan zehar buruturiko iri tzi publikoari buruzko ikerketek erakusten 
dute ez dagoela harreman lineal eta automatiko bat zien tziaren eta aurrerakun tzaren 
artean, garapenaren eta aldekotasunaren artean. Hori da berrikun tzaren dilema eran-
tsia, alegia, zien tzia, teknologia eta berrikun tza «kontu publiko bat» bilakatu dira. 
Gauzak horrela, beharrezkoa begitan tzen da zien tzia-adierazleetan aldaketak eman 
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diren bezala («berrikun tza» nozioarekin instituzioek oraindik orain burutua), horrez 
gainera iruditeria tradizionalaren gaineko suposamenduak eta aurreusteak ere be-
rrikustea.

Europako  txostenean paradoxa nagusi bi gailen tzen dira: 

—  batetik, zien tzia eta teknologiarekiko baikortasuna, aldekotasuna eta i txaropena 
oharmen egonkortuak diren aldi berean, zien tzia- eta teknologia-politikekiko 
ezkortasuna, a tsekabea eta kezka azpimarra tzen dira; eta, 

—  bestetik, herritargoak politikariengandik gizarte-arazoen konpon tzea espero du, 
baina herritar horiek berek instituzioekiko eta politikoekiko ez dute konfian-
tzarik. 

Horren aurrean, fun tsezkoa begitan tzen da izaera politikoa duten ekimenak eta ho-
rien kalitatea hobe tzea, herritarren kezkei eran tzun eta politika nazionalei balio 
eran tsia gehi tzea, eta herritarren konfian tza berreskura tzea. 

Hori delarik helburua, prin tzipio nagusi bezala proposa tzen dira irekiera (eginkizu-
nen komunikazio eraginkorra eta hizkun tza arina, herritargoa guztiaren jabe izate-
ko), parte har tzea (prozesuaren fase desberdinetan herritarren parte har tzea eta 
instituzio desberdinen ikuspegi bateratua), ardura (botere eta instituzioen egitekoak 
zehaztea), efikazia (helburu argiak, emai tzen lor tzea eta aurrerako ebaluazioa) eta 
koheren tzia (konplexutasunak medio, lidergoa, konpromisoa eta koheren tzia). 

Ildo horretatik, eginkizun nagusiak lirateke: Europako Batasuna eta gizarte zibilaren 
arteko harremana egitura tzea; bertako nahiz eskualdeko eragileen gaitasun eta 
esperien tzi praktikoek leku nagusiagoa izatea; arduradun politikoek erreferen tzia 
bezala erabili ohi dituzten adituen ezagu tzan konfian tza publikoa berreskura tzea; 
helburu politikoak eta horien lorpena egonkor tzea; europar agen tzia erregula-
tzaileak mar txan ipin tzeko neurriak har tzea; Instituzioen eginbehar eta ardurak ze-
haztea.

Kezka orokor horiek, testuinguru zeha tz batean kokatu beharrak dago: batetik, Euro-
pako Batasuna ezagu tzan oinarrituriko ekonomia dinamikoena eta lehiakorrena bi-
lakatu nahi da, Lisboako adierazpenaren helburu estrategikoek zehazten dutenez; 
eta bigarrenik, europar zien tzia eremua sor tze bidean da, Ikerketarako Europar Espa-
zioaren bidez. Horretan erakunde guztiek dute ardura, baina kontutan harturik es-
kualde-eremuari eman nahi zaion eginkizun berria, agi denez Euskal Herrian fun-
tsezko ekimenak izan litezke muga-gaindiko erabakimenak edota berrikun tza modu 
oso batean ulerturiko ekinbideak. 

«Science and Society Action Plan»  txostenean, herritarrek zien tziarekiko dituzten 
zalan tzak eta anbibalen tziak eran tzun asmotan, ekin tza desberdinak plantea tzen 
dira. Izan ere, zien tziaren per tzepzio sozialei buruzko ikerketek arazo zenbait berre-
tsi dituzte, ezen arazoen artean identifikatu ohi dira konfian tza-ezarekin eta 
i txaropenaren ahul tzearekin batera, herritarren arreta zientifikoarekiko interes falta 
eta ondorio ugariekiko beldurra, hurrenez hurren. Hori dela eta, Ba tzordeak hiru 
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estrategia bana tzen ditu: 1) heziketa eta kultura zientifikoa susta tzea; 2) zien tzia-
politikak herritarrei gerturatuz buru tzea; eta, 3) zien tzia ardura tsua egikari tzea poli-
tika desberdinetan. 

Guztiarekin, Europako Ba tzordearen  txostenetan, estrategia horiek ekin tza-plan 
zeha tzekin gorpuztea aholka tzen da. Besteren artean, ondoko hauek aipa litezke: 
publikoaren sen tsibilizazioa (komunikabideetan informazio zientifikoa helaraztea, 
hala edukiak nola ikerketak ezagu tzeko; Zien tzia Asteak antola tzea); heziketa eta 
lanbide zientifikoa (zien tzia-komunitate bat sendo tze aldera, irakaskun tzan neurriak 
har tzea); herritarrekin elkarrizketa (instituzioen neurriak gertura tzea eta zien-
tzialariek foro publikoetan parte har tzea); gizarte zibilaren parte har tzea (metodoen 
plantea tzea); gizon eta emakumeen berdintasuna susta tzea zien tzian (emakumeen 
plataforma europarra sor tzea, esparru pribatuan emakume zien tzialariak mobiliza-
tzea); zien tziak gizartera egoki tzeko erraztasuna izatea (krisi eta fenomeno berrieta-
ra egoki tzeko neurriak har tzea); zien tzia eta teknologia berrien osagai etikoa (infor-
mazio sistema eratu eta araudiaren publikotasuna berma tzea, gizartearekin 
elkarrizketa tzea, ikerlarien sen tsibilizazioa eta osotasuna susta tzea, komite etikoen 
arteko harremana areago tzea); arriskuaren gobernaketa (arriskua muga tzeko, 
ebalua tzeko, kudea tzeko eta, bereziki, komunika tzeko neurriak har tzea); edota 
ezagu tzen erabilera (adituen informazioa lehenestea eta guztiok horren garran tziaz 
jabe tzea). 

Prin tzipio zein ekin tza-lerroen xedea zien tzia eta gizartearen arteko harremana alda-
tzea da. Garbi a tzeman daitekeenez, konfian tzaren berreskura tzean eta estrategien 
ulertaraztean oinarrituak dira proposamen guztiak. Estrategiak eta gomendioak ho-
riek dira, baina egokiak ote dira gobernarien diagnosiak? Ikerketa honek ahalegin 
berezia egingo du herritarren iri tziak bil tzeko, ezen ikusi behar baita sintomak eta 
diagnosia egokiak diren, hala gero trataerak adosteko.4

Nolanahi den, garbi dagoena da zien tzia eta teknologia gai publiko bat bilakatu dire-
la, motibo ugari eta sarri kontraesankorrek hala eraginda: ezagu tzaren gizartean 
motibazioa eta iparra hazkunde ekonomikoa zein ongizate soziala erdiesteko; agen-
da politikoan aurreikusi gabeko arazoak lekutu direlako (ingurumenaren garran tzia; 
elikagaien segurtasuna; klima globalaren sistema; bioaniztasuna; genetika). 

Horrez gainera, badira testuinguru berri baten adierazle izan litezkeen osagaiak: zien-
tziaren eremu bakarra ez da laborategia; zien tzialariek ez dituzte arau finkatuak; es-
perimentu kolektiboen esparrua «ingurua» bera bilakatu da eta ondorioz proba 
zientifikoaren logika ere eraldatu da; edota, ikerlerroak eta aldaketa teknologikoaren 
garapen-ildoak aldez aurretik identifikatu eta erabaki tzen dira. Aurre-uste modernoa, 
alegia, zien tziak jakin tza fidagarria, ziurra eta oparoa eskainiko ziguna, ezagu tza zien-
tifikoa eta metodo esperimentala jarraituz teorien egoki tzapena eta teknologien 
efektibotasuna aurreikusiko ziren suposamendua (laburbilduz: ariketa zientifikoaren 
ekoizpen nagusiak teoria zientifikoak dira; teoria zientifikoak modu deduktibo ba-

4  Ikus, zien tziaren per tzepzio sozialei buruzko auziaren egoeraz: Eizagirre, A. (2007): «El concepto percepción 
social de la ciencia: un análisis crítico». Inguruak: Revista vasca de Sociología y Ciencia Política, 43: 16-38.
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tean antolaturiko enun tziatu mul tzoak dira; lege zientifikoek, teoria zeha tzetan le-
kualdaturik, azalpenean eta aurreikuspenean eginbehar nagusia joka tzen dute; teo-
ria bat aplika tzea eta aurreikuspen bat egitea logikoki baliokidea da) auzitan dago.5

Zien tzia eta teknologiaren erdigunean parte har tzea eta demokrazia ezar tzearen 
motiboa, bilakaera horien ondorio zuzena da. Izan ere, zien tzia eta teknologiari 
buruzko iri tziak eta irudikapenak ikertu direnean, herritarrengan a tsekabea bi arra-
zoi nagusik motiba tzen dutela ikusi da: 

—  Batetik, zien tzia eta teknologia helburu jakin ba tzuen menpean ipin tzea; eta, 

—  Bestetik, instituzioen adierazpenak ziurtasunean oinarrituz jarrai tzea. 

5. Ikerketaren egitura

Jarraian eta hiru ataletan bereizita, lan-talde bakoi tzaren berri emango da: talde 
orokorretako eztabaida-taldeek, talde espezifikoetako eztabaida-taldeek eta adituen 
elkarrizketek emanikoaren azalpen berezitua aurkeztuko da. Modu autonomo ba-
tean laburbilduko badira ere, zien tzia eta teknologiaz orokorrean eta zien tzia-
politikei buruzko diagnosi bat egiteko orduan, hiruak kontutan har tzea da egokiena. 
Gure kasuan, baina, ikerketek emandakoa laburbil tzera mugatuko gara. 

Gainon tzean, bi esparru desberdindu dira eztabaida-taldeetan: 

—  Batetik, zien tzia eta teknologiari buruzko auziak eztabaidatu dira, alegia, zien-
tziaren eginkizun sozialari eta kulturalari loturikoak; eta, 

—  Bestetik, zien tzia- eta teknologia-politikei zuzenago loturikoak. 

Bereizketaren egokitasuna ondoko hipotesian da tza: bereizi egin behar dira zien tziaz 
eta teknologiaz modu abstraktu batean ulertuta iri tziak, eta objektu politiko bezala 
(zien tzia eta teknologia politika publikoen eremuan dauden heinean) zien tzia-
politikei buruz herritarren izan di tzaketen iri tziak. Gure ikerketan erabilitako gi-
doiek biak kontutan har tzen dituzte.

Horrek motibatuta, adituen elkarrizketetan, bereziki, zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-politikei buruzko galderak egin dira, horrela samurrago uler tzeko herri-
tarren oharmenak. Aldiz, herritarrei eta Uniber tsitateko iker tzaileei bi mailako galde-
rak egin zaizkie, eta neurri horretan zien tzia eta teknologiari buruzko galdera oroko-
rrak ere hizpidera jaso tzeko eskatu zaie. Izan ere, bi-biek balorazio independentea 
merezi dute.

Esan bezala, jarraian hiru atal desberdin aurkeztuko dira: talde orokorrei, talde es-
pezifikoei eta adituei dagozkienak, hurrenkera horretan. 

5  Zien tzia eta teknologia alorrean (maila kognitiboan, epistemologikoan, instituzionalean, ekonomikoan, sozia-
lean) ematen ari diren aldaketa desberdinen lekuko bezala, ikus: Eizagirre, A. (koord.) (2007): Ezagu tzaren 
dinamikak. Zien tziaren kultura berrirako oinarriak. Bilbo: UEU. 
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Bai gizarte taldeen tzat eta bai talde espezifikoen tzat ere, ondoko gidoi hau erabili da, 
nahiz eta lantalde berezien kasuan bereizten dituzten ezaugarrietara egokitua izan 
den. Zien tzia eta teknologiaren gain dituzten iri tzien oinarriak bila tzea da helburua 
lantalde hauetan. 

—  Alde batetik, zien tzia eta teknologiari buruzko interesen inguruko galderak pro-
posatu dira, hala nola, beraien egunerokoan zien tziak duen lekua, zien tzia eta 
teknologian interesgarrienak begitan tzen zaizkien gai eta arloak, eta beraien bizi-
tzetan zien tzia eta teknologiak duen benetako eragina. 

—  Hori eginda, jarraian, zien tzia-iker tzaileen irudikapenaz eta balorazioaz galdetu 
zaie, zehazki, zien tzialariak ain tzako har tzeaz, zien tzialarien arrazoi eta sustape-
naz, eta iker tzaileak a tzerrira joateko arrazoiez. 

—  Hirugarrenik, galdera zeha tzagoen bidez, Euskal Herriko zien tzia eta teknologia-
ren garapenari buruzko galderak egin dira: Euskal Herrian zien tzia eta teknolo-
giaren etorkizunerako garapena; hezkun tzaren eragina gizartea zien tzia eta tek-
nologiaren eremura hurbil tzeko moduan; diru gehiago sartu beharko li tzatekeen 
eremuen zehaztapena. 

—  Laugarren eremu orokorra zien tzia eta teknologia jardueren balorazioari 
buruzkoa da: zien tzia eta teknologiaren ekarpen onuragarri eta arrisku tsuak; 
zien tziarekin erlazionatutako hainbat erakundeen aurrean sor tzen den konfian-
tza edota mesfidan tzaren arrazoiak; eta, zien tzia eta teknologiaren baitan egiten 
diren ikerketa eta garapenen (I+G) deontologiaren analisia. 

—  Bosgarren eta azken lerroa, berriz, zien tzia-komunikazioari buruzkoa da: zien tzia 
eta teknologiari buruz ze informazio iristen zaien komunikabideetatik; ze arreta 
eskain tzen dieten informazio iturri ezberdinetatik igorritako zien tzia eta tekno-
logia gaiei (komunikabideetatik —telebista, irrati, egunkari, aldizkari eta inter-
net—, museoetatik, zien tzia aste edo jardunaldietatik...); eta, zien tzia informa-
zioaren indar-guneak eta ahulguneak. 

Gidoi horretan oinarrituz, talde orokorrei eta talde espezifikoei buruzko atal bana aur-
keztu ostean, adituen elkarrizketak jasoko dira. Horretarako, ondoko gidoia erabili da: 

1.  Alde batetik, ikerlanaren oinarri diren kon tzeptu nagusien mugaketa: zer den 
«zien tzia», zer den «teknologia», zer den «teknika», eta abar. 

2.  Euskal Herrian zien tzia eta teknologiaren gaur egungo egoera: sendotasun eta 
ahultasunak; Euskal Herriko zien tzia eta teknologia arloko eragile nagusiak; zien-
tziaren barne Euskal Herrian aurki tzen diren lan eremu sendoenak; zien tziaren 
barne Euskal Herrian eman diren arrakasta nagusiak; zien tzia- eta teknologia-
politiken gaur egungo egoera (Euskal Herrian zien tzia-lanbideen garapenean 
eragiten duten baldin tzak, etab); Euskal Herriko zien tzia eta teknologia garape-
nerako proiektu estrategikoen zehaztapena. 

3.  Hirugarrenik, gizartea eta zien tzia eta teknologiaren arteko harremanaz atal bat 
irekiko da. 
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4.  Zien tzia-komunikazioaren egoera: aurki tzen diren arazoak; zien tzia dibulgazio-

rako gaur egun jarrai tzen diren prozedurak (bai zien tzia elkarteen artea, bai 
gizarteran tz abia tzen den informazioa etab); aztertu beharko liratekeen zien tzia 
gizartera tze  modeloak (estatu mailan, nazioartean...); zien tzia eta teknologia / 
zien tzia elkarte / gizartea. 

Beraz, jarraian topatuko diren  txostenek, hurrenez hurren, talde orokorrak, talde 
espezifikoak eta adituak izango dira, aipatu berri diren gidoiak jarraituz burutu-
rikoak.

6. Azken oharra

Txosten hauen emai tzak hartu eta beste ikerketekin truka tzerakoan, ondoko ahol-
kua egiten dugu: batetik, zien tziaren eginkizun sozialari buruzko oharmenak azter-
tzea; eta bestetik, zien tzia bere ingurune sozialean kokatu eta horren inguruko iri-
tziak azter tzea. Izan ere, jendeak bereizketa nagusi bat egiten du: zien tzia abstrakzio 
modura («zien tzia» eta «teknologia», eta horien fun tzio sozial eta kulturalak); eta, zien-
tzia ariketa sozial lekutu modura (egunerokotasunean ditugun harremanak, 
elkarrekin tzak, eraginak, eta abar).

Ez dago korrelazio bat ezagu tzea eta oharmenaren artean. Halere, egitasmoa idazte-
rakoan argitu egin beharko da ezagu tzak duen lekua eta garran tzia. Bitartean,  txosten 
honetan ikusiko dugunez: jendeak bere oharmenak adi tzera ematerakoan, zien-
tziaren alderdi sozialek eta instituzionalek dute garran tzia. «Zien tzia» eta «teknologia» 
onak dira eta aldekotasuna gailen tzen da, baina kezkak eta irudi publikoa eguneroko 
harreman iraunkor, aldakor eta gorabehera tsuekin gauza tzen dira.

Zien tzia eta teknologia fenomeno uniber tsalak dira, baina gainera izaera orokorra 
dute: bizi tzako arlo guztietan aurki tzen ditugu eta horiekin izaniko harremanen ara-
bera ehun tzen dira jendearen irudiak. Hori egiaztatu eta horren karietara ikerketa 
kualitatiboaren bidez lorturiko emai tzak lekutuko dira jarraian.
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1.  Atala: talde orokorrak

1.0. Sarrera

Eztabaida taldeak

Orotara, talde orokorren  txostena sei eztabaida-taldetan oinarritu da. Horrela banatu 
dira eztabaida-taldeak, hurrenez hurren: EAEn bi, Nafarroa Garaian bi eta Ipar Euskal 
Herrian bi. Eztabaida-taldeak zor tzi eta hamar per tsona bitartekoak izan dira, bi ordu 
inguruko iraupenarekin. Lehen atalaren azalpenean, eztabaida-talde horiek egite-
rakoan erabilitako gidoia jarraituko da. 

Definizioak

Eztabaida-talde orotan ikusi dute partaideek aldez aurretik zien tzia eta teknologia 
bereizteko beharra. Hori horrela,  txosten honetan horren berri ematea fun tsezkoa 
da. Alegia, zien tzia eta teknologia bereizi, definizio bat eman eta biak zedarri tzeko 
eskatu ez arren, eztabaida-taldeetan hori egitearen egokitasuna berre tsi da. 

Izan ere, herritarrei zaila egiten zaie zien tziaz eta teknologiaz orokorrean eta guztia 
bat bali tz bezala hi tz egitea. Lehen une batean irakurketa lineal bat da arruntena. 
Honen arabera, alde batetik, zien tzia, eta bestetik, teknologia, bereizi egiten dira, bata 
bestearen jarraipena bezala ulertuz; alegia, zien tzia eta ezagu tza lehenik, eta gero, 
bere aplikazioa, artefaktu tekniko zein teknologia bezala ulertua. Baina, hori egiazta-
turik, irakurketa konplexuagoa egiten dute. Modu honetako zehaztapenak eransten 
dituzte: ezagu tza zientifikoa edota oinarrizko ikerketa bat hauta tzean eta bidera-
tzean «interesak» tartekatu daitezkeela, eta, beraz, oinarrizko ezagu tza ba tzuk iker-
tzea hobe tsi eta besteak alboratu; aurrerabide teknologikoa nahitaezkoa dela ezagu-
tzan berrikun tza ahalbide tzeko (onartu egiten da, beraz, teknologia eguneroko 
artefaktua ez ezik langin tza zientifikorako tresna ere badela); teknologiekiko kezka 
ez da tza aplikazioen zehar-kalteetan bakarrik, baizik eta berrikun tzen ibilbidea 
hauta tzeko arrazoi, asmo eta helburuetan ere bai. 

Zehaztapen garran tzi tsuak dira, zien tzia eta teknologia nola uler tzen dituzten jakite-
ko ez ezik, horien inguruko oharmen sozialak uler tzeko eta irakur tzeko pista bat 
izan daitezkeelako ere. Argigarria da herritarrek eurek eztabaida-taldeen hasieran 
definizioak lekutu eta zedarri tzeko beharra agertu izana.

Izan ere, herritarrek zien tzia eta teknologiari buruzko gogoetak egiten dituztenean, 
ikerlariok jakin egin behar dugu ezagu tza zientifikoaz, teknologiaz, zien tzia-politikaz, 
ikerketa estrategikoaz, edota berrikun tza-ereduaz ari diren, besteren artean. 
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Hori dela eta, atal bakoi tza ondo bereiztea komeni da: ez da gauza bera zien tziaz eta 
teknologiaz hi tz egitea, edota zien tzia- eta teknologia-politikaz min tza tzea. Herrita-
rren oharmenetan zien tzia eta teknologiarekiko aldekotasuna, baikortasuna eta 
i txaropena nabarmen tzen diren bitartean (haien eginkizun soziala eta kulturala ba-
besten da), oharmenak alda tzen dira zien tzia eta teknologiaren alderdi sozialak eta 
instituzionalak hizpidera jaso tzearekin batera. 

Gainon tzean, herritargoan ikerketari buruzko zehaztapenak egiten dira: ikerketa 
zientifikoaren aldekotasun erabatekoa; ikerketa eraginkorra eta ez-eraginkorra 
diskrimina tzea proposa tzen da: ikerketa eraginkorra eta intereseko alorra (inguru-
mena, osasuna, eta abar) pareka tzen direlarik; ikerketa eraginkorra da sustatu beha-
rrekoa (medikun tza, industria-mailako aurrerakun tza teknologikoak, nekazari tza), 
eta ez bigarrena («aviones biplaza»; «ilargirako bidaia»). Hori kontutan har tzea ere 
lagungarria da, zien tziaren aldekotasuna eta zien tzia-politikekiko jarrera kritikoa 
uler tze aldera.

Definizioen inguruko zehaztapen orokor horiek eginda, jarraian herritarren eztabai-
da-taldeek emandakoa laburbil tzen da. 

1.1.  Zientzia eta teknologia gaiei buruzko 
interesa

Atalaren helburu orokorra zien tzia eta teknologiari buruzko hautemate orokorren 
azter tzea izan da. Helburu hori lor tzeko, ikerketa-adierazle nagusiak aurkeztu eta 
ikertu nahi izan dira, hala nola, interesa, jarrera eta balorazioa. Beste hi tz ba tzuetan 
esateko, atal honek jakin gura du zein den zien tzia eta teknologiarekiko interesa eta, 
bereziki: 1) zein leku bete tzen duten herritarren arduretan edo, bestela esanda, zein 
diren beraien motibapenak zien tzia eta teknologiarekiko; 2) zein diren, zien tzia eta 
teknologiaren barruan, interesgarrienak irudi tzen zaizkien gai eta arloak; eta, 3) be-
raien eguneroko bizi tzan, zien tzia eta teknologiak benetan duen eragina. Lerro ho-
rien bidez, zien tzia eta teknologiari buruzko interesa lehen hurbilpen orokor batean 
aztertuko dugu.

Lehen atalak galdera orokorrari eran tzuteko balio du, beraz, zien tzia eta teknologia-
ren eginkizun sozialari eta kulturalari buruzko iri tziak jaso tzeko. Azken batean, zien-
tzia eta teknologiaren erabilgarritasun praktikoa iker tzeak, testuinguru zabalagoan 
kokatuz balora tzeak eta gure bizi tzetan aitorturiko lekua zedarri tzeak balioko digute 
zien tzia eta teknologia gaiei buruzko interesa azter tzeko.

1.1.1. Zientzia eta teknologiari buruzko motibazioa

Herritarrek zien tzia eta teknologiari buruz dituzten iri tziak ezagu tzea da lehen hel-
burua. Horretarako, lehenik eta behin, motibapenei buruzko atala jorratuko dugu, 
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hau da, herritarren bizi tzetan interes, motibapen eta kezka-iturri bezala zien tziak eta 
teknologiak duten lekua.

Herritar gisa, zien tzia eta teknologiarekiko interesa modu ugari eta osagarrietan 
erdira tzen da. Alde batetik, aurkikun tza eta asmakizun handietan erdira tzen da, batez 
ere beraien bizi tza per tsonalean eragin zeha tzak dituzten neurrian. Medikun tzan ala 
teknologia berrietan egiten diren aurkikun tzek, ondorio zuzenak dauzkate herrita-
rren eguneroko bizi tzan, esaterako, telefono mugikor, sendagai ala  txerto berriren 
bat aurkitu dutela eta. Bestelako aurkikun tzek maila desberdin bateko interesa eta 
motibapena sor tzen dute: ez dira gu txiesten, baina herritar zein kon tsumi tzaile be-
zala hierarkiak daude eta horrek beraiekiko interesean eragiten du. 

Neurri berean, herritarrek zien tzia eta batez ere teknologia erabil tzen dituzte, maiz 
ohartu gabe, gizarte teknologiko batean baitaude. Edonork, telebista, ordenagailua, 
telefono mugikorra, argazki makina digitala ala MP3a balia tzen ditu. Elektrizitate 
faktura jaso tzerakoan ere pen tsa daiteke elektrizitate horren zati handiena energia 
nuklearretik datorrela. Ildo beretik, zien tzia eta teknologiaren araberako interesa, 
modu oso konkretuan ager tzen da. E txe propioa eraiki behar dutelarik, berogailu 
sistemari, erabilitako materialen ezaugarriei, uraren kudeaketari eta hondakinen 
hautaketa selektiboari buruzko galderak plazara tzen dituzte. 

Kasu guztietan, interesa eta motibapena bizi tza per tsonalari eta sozialari loturik 
dago, abstrakzio hu tsari baino gehiago. Oro har, beraz, zien tzia eta teknologia, aisial-
dian ala lanean erabili daitezke. Motibapenei dagokienean, zien tzia eta teknologiare-
kin sortu eta bizi izan diren belaunaldi berriek, tresna horiek trebetasunez eta ero-
sotasunez menpera tzeaz gain, normal tzat jo tzen dituzte. Oroimen historikoa galdu 
dute eta ez dira ohar tzen azken 50 urteetan zenbat aldaketa suertatu diren. Herrita-
rren eztabaida-taldeetan une oro azpimarra tzen da eten hori, eta normalean gainera 
etenaren alderdi ezkorrak nabarmen tzen dira: errazkeriaren kultura a tzematen dute 
belaunaldi gazteenetan. Ez dira kontura tzen beraien aitona eta amonek ezagutu di-
tuzten eraldaketak izugarriak izan direla eta, zien tzia eta teknologiari esker, beraien 
bizimoduak zenbateraino aldatu diren. Zaharrek, trenbide, auto zein hegazkinaren 
agerpena eta hedapena ezagutu dituzte garraio mailan; telebistaren, irratiaren, tele-
fonoaren eta interneten garapenari aurre egin behar izan diote komunikazio arloan; 
eta gaixotasun askoren sendagaien aurkikun tzaren lekukoak izan dira medikun-
tzaren eremuan. Oraindik orain, berriz, normala aldaketa eta berrikun tza etengabea 
dira.

Bestalde, zien tzia eta teknologiaren gaineko interesa, aurkikun tza berriek sortutako 
arazo eta ondorioen araberakoa ere bada. Hor dira adibide gisa, ingurumenean dau-
den partikula ku tsa tzaileei buruz eta genetikoki eraldatutako organismoei buruz 
sortu diren eztabaida publiko eta ondoren politikoak; Ipar Euskal Herrian daukagu 
esandakoaren adibide nabarmena eta inplikazio ugarikoa. José Bovék eta Confédéra-
tion Paysanne laboran tza sindikatuak mobilizazioak burutu dituzte, besteak beste, 
hazi transgenikoak erabil tzen dituzten zelaiak andeatuz, Monsanto gisako hazi 
enpresak salatuz eta haute tsien konpromisoa eskatuz, legearen bidez, hazi transge-



26

Zientzia eta teknologiaren gizarte iritziak eta irudikapenak Euskal Herrian. Bere tratamendua eguneroko prentsan

nikoen erabilpena eta ekoizpen transgenikoen salmenta eteteko. Era berean, airea-
ren eta uraren kalitateak zein elikagaien osasungarritasunak sor tzen dituen kezkak 
horren adierazleak dira ere. Lurralde bakoi tzean han bertako edo inguruko gatazkak 
aipatu izan dira interes-iturri bezala. 

Interesari buruz galdetuta, hiru ondorio orokor nabarmen tzen dira: batetik, ezinbes-
tekoa da interesa erakustea, teknologiazko gizarte batean bizi garen aldetik; bestetik, 
ikasketa (gaiari buruzko ezagu tza eta ezagu tza hori eskura tzea) beharrari eta erabi-
lerari lotua dago; eta, azkenik, aurrerapenen ifren tzu posibleak interes- eta beraz 
ezagu tza-iturri bezala kontutan hartu behar dira. Zien tzia ilunagoa eta urrunagoa da, 
euskarri materiala da erabil tzen duguna eta beraz ezagunagoa zaiguna (alegia: arte-
faktu teknologikoak). Laburbilduz: kon tsumo-izaera edota erabilgarritasun praktikoa 
dira interesa diskrimina tzen duten iragazkiak.

Gizarte garaikidearen ezaugarri bereizlea garapen bizkorra da eta honen eragileak 
berriz zien tzia eta teknologia. Berauek gizartearen ezaugarri bereizleak izaki (zien-
tzia eta teknologia dira garaiko gizarteen ezaugarri bereizle; hortik: ezagu tza-gizartea 
edo teknozien tzia-gizartea), ez dago horiekiko urrundua bizi tzerik. Interesa beraz 
ez da hautu per tsonal baten ondorioa, oroz gain bizi garen gizartearen ondorioa 
baizik. 

Bigarrenik, interes-maila erabilerak finka tzen du. Honenbestez, zien tziaren garran-
tzia eta bere gaineko interesa desberdindu egiten dira (zien tziari garran tzi tsua iriz-
ten zaio, baina esfor tzua eta gogoeta eska tzen ditu) eta neurri berean teknologien 
egunerokotasunak (teknologia ohiturakoa legez uler tzen da) eurekiko interesa 
sendo tzen du, bereziki beharrari (osasuna, gaixotasunak) eta erabilerari (informa-
zioaren teknologia berriak) lotuta daudenean.

Iragan hurbilean ez bezala, e txearen osagai fun tzionalei eta eraikun tzaren ondorio 
ekonomiko zein ekologikoei buruz interesa tzen dira, alde estetikoak bigarren maila 
batean u tziz. Gaur egungo erosleak lehenagokoak baino informatuagoak dira, jakina-
ren gainean daude eskain tza aniztasunaz, eta, arazo horien inguruan, eran tzun zeha-
tzak eska tzen dituzte. Zen tzu horretan, herritar jan tziagoak (hezkun tzaren masifika-
zio eta demokratizazioarekin) eta kon tsumi tzaile informatuagoak dira 
(komunikabideen biderka tze eta ezberdin tzearekin), baita per tsona zorro tzagoak 
eta exijenteagoak ere. Baina hori gerta tzen den aldi berean, gertakari berberak badu 
 txanponaren beste aldea. Izan ere, nahiz eta gizarte geroz eta erreflexiboago batean 
bizi, non per tsonek beraien bizi tza, ekin tzak eta inguramena distan tzian jar tzen du-
ten, beraiekiko hausnarketa bat edukiz, egunerokotasunak, bizi erritmoak eta burua 
ez gehiegi hausteko nahiak joera hori zail tzen dute. Horregatik esker tzen dute, per-
tsona, erakunde ala zien tzia eta teknologiari buruzko ikerketa bezalako gertakizun 
batek aukera eskain tzen dielarik geldi tzeko eta pen tsa tzeko.

Baina horrekin harreman estuan, ezagu tzaren auzia dago. Esan dugu zien tzia eta tek-
nologiarekiko interesa bereizten direla: zien tzia ezagu tzeak ahalegina, esfor tzua eta 
denbora suposa tzen ditu, eta teknologia berriz eguneroko erabilerarekin maneia-
tzen dugu. Alabaina, ezagu tzari dagokionean bietan dago talka bat: ez zaio ezagu tzari 
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(adibidez: prospektuei) arreta ipin tzen. Bizi tza-estiloa erabat da teknologikoa, baina 
horren ondorioa ez da ezagu tza-graduaren haztea, baizik eta normal tzat jo tzea eta 
gure praktikak horretara egoki tzea. Alfabetizazio zientifiko «praktikoa» mugatua 
da, artefaktuak eskain tzen dituen ezagu tza-aukera posibleekin alderatuz; horregatik, 
artefaktuak dituen aukerak eta gure erabilera erreala (mugikorra, internet, eta aba-
rren kasuan) zeharo desberdina da. Eten bat dago: ez da soilik ez dakigula nola ekoiz-
tua den (garbigailuak, e.a.), baizik eta beraien erabilera-aukera ez dakigula manipula-
tzen. 

Halako asimetriak ez dira ezagu tza-gabezia bezala nabarmenduak eztabaida-taldee-
tan, baizik eta teknologiek hartu duten ibilbide autonomo eta independentearekiko 
kezka bat adi tzera emateko asmoarekin azpimarratuak dira. 

Baina halabeharrak eragindako kasuetan, herritarrek adi tzera ematen dute ezagu tza 
interesari eta beharrari lotuta dagoela, alegia, jakin badakigula gure beharrak norai-
nokoak diren, eta horietara estu tzen dugula gure ezagu tza-maila. Beharra lanari lo-
tzen zaio hainbat kasuetan. Esaterako, 2000. urtean, France Bleu Pays Basque irratia 
digitalera pasa zenean, bertan lan egiten zuten kazetari eta teknikariek beraien lan 
ohiturak zeharo aldatu behar izan zituzten. Egokipen indar bat egin arren, ez zi tzaien 
zailegia iruditu. 

Aldekotasuna, interesa eta ezagu tza bereizi egin behar dira, beraz. Aurrerakun tzak 
eta oro har ezagu tzearen eginkizun soziala modu baikor batean balora tzen dira. In-
teresa nahitaezkoa bezala ikusten da. Etena, ostera, ezagu tza-mailan dago; onar tzen 
da ezagu tza-maila urria, (hiztegi eta metodo zientifikoari buruz ez ezik) eguneroko 
artefaktuekiko, ezagu tzak hobariak suposatuko lituzke, baina horren beharra ez da 
ezinbesteko tzat jo tzen. Baina hori esanda, era berean maila sozial eta kulturaleko 
kezka bat an tzematen da, etenari nabariegia irizten zaiolako.

1.1.2.  Zientzia eta teknologia gaietan intereseko eta 
garrantzizko auziak

Euskal Herrian modu orokortu batean hiru gai-gune nabarmen tzen dira: 

1.  Informazio eta komunikazio teknologia berrien aurrerapenekiko interesa (Ipod, 
MP3, informatika, argazki-kamerak, Internet, eta abar); 

2.  Ingurumena, bestelako energiak eta garapen jasangarria; eta,

3.  Osasuna eta medikun tza. 

Herritarren artean inork ez du gainon tzeko ildoen garran tzia uka tzen, baina interesa 
modu desberdinetan ulertua da. Izan ere, ingurumenari eta osasunari loturiko gaiek 
ez dute gertuko interes-erabilera adi tzera ematen, baina gizarte on baten ikur eta 
noiznahi beharrezko izango zaizkigun alorrak direla uste da. Aldiz, informazio- eta 
komunikazio-teknologia berriei buruzko interesak beste zen tzu bat har tzen du, lo-
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tuagoa dagoena garaiko bizi tza-estilo berriei; egunerokotasuna ez dago aisialdiari 
bakarrik lotua, lanbideari ere bai. 

Guztiarekin, intereseko alorrei buruzko eztabaidak gizarte-aldaketa baten zan tzuak 
ere baditu. Modu orokorrean hiru interes-arloak horiek izan arren, zehaztasunak eta 
desberdintasunak eguneroko bizipen eta interesei buruz galdetutakoan nabarmen-
tzen dira. Jarraiturako ikasketek, egindako bidaiek, ezagututako per tsonek edota ai-
sialdi ohiturek zeresan handia daukate aukera horietan. Horrela, bati, agronomia, 
biologia, nutrizioa eta toxikologia interesa tzen zaizkion bitartean, besteari, ozeano-
grafia, astronomia eta geologia gusta tzen zaizkio. Honek agerian uzten du, herrita-
rrek beraien taldeekiko dauzkaten loturak laxa tzen eta urrun tzen doazela. Izan ere, 
garai batean, per tsona baten ekin tza, praktika, gustu eta interes-guneak, jasotako 
hezkun tzaren eta barneratutako talde kulturari estuki josiak bazeuden, koheren tzia 
eta egonkortasuna emanez, gaur egun, aniztasuna eta ezegonkortasuna dira nagusi. 
Taldearen kulturak bere indarra gal tzeaz gain, taldearekiko identifikazioa ahuldu da. 
Ondorioz, per tsona bakoi tzak, modu kon tzientean ala ez, bere balio, arau eta prin-
tzipioen artean aukera tzen du, kultura propioa osatuz eta beraz interesgune bereziak 
edukiz.

Herritarren artean inork ez du beste ildoen garran tzia uka tzen, baina interesa modu 
garbian bereizten da alde batera edo bestera. Herritar bezala informazio eta komu-
nikazio teknologia berrien inguruko interesa erakusten dutenek haien erabilera 
modu arruntean egiten dute beraien egunerokotasunean eta ezagu tza-maila ere ho-
rren araberakoa da. Gauza bera gerta tzen da zien tzia eta teknologiari buruzko beste 
alorrekin ere: korrelazio estu bat dago interesaren, gertutasunaren eta ezagu tzaren 
artean. 

1.1.3.  Zientzia eta teknologiaren eragina gure 
egunerokotasunean

Geroz eta menpetasun handiagoa dago zien tzia eta batez ere teknologiarekiko. 
Egoera horrek eztabaida-taldeetan galdera berriak sor tzen ditu: gizakiek zein askata-
sun daukate teknologia nagusi den mundu batean? ordenagailua eta telefono mu-
gikorra bezalako teknologia berriak nola erabili daitezke horien menpe egon gabe? 
Teknologiarekiko menpetasuna, berauek eskain tzen duen baliotasunetik eta ongiza-
tetik, baita ere etekina emenda tzeko merkatari tza logiketatik dator. Izan ere, tekno-
logia berriei esker, askoz ere bizi erosoagoa ukan daiteke eta enpresek produktu 
berriak ekoizten dituzte behar berriak sor tzeko eta, ondoren, horiei eran tzuteko, 
interes ekonomiko handiak baitaude jokoan. Irakurketa hori eztabaida-talde guztie-
tan egiaztatu da.

Egoera horren aurrean, ezinbestekoa da distan tzia eta izpiritu kritikoa manten tzea, 
aldi bakoi tzean, teknologiaren hobariak eta kostuak neurtuz. Telefono mugikorrak, 
esaterako, edozein tokitatik dei tzeko eta edozein lekutan deitua izateko aukera 
eskain tzen badu ere, zain tza ahalbide tzen du, batez ere lanean. Hain zuzen ere, tek-
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nologia horri esker, enplega tzaile batek une oro jakin dezake bere langileak non 
dauden eta zer egiten ari diren. Halaber, aurkikun tza zientifiko eta teknologikoek 
arazo berriak sor tzen dituzte, adibidez, ludopatia, kezkak ingurugiroaren ala elika-
gaien kalitatearen arloetan. Kezka horien aurrean, gizakiek lasaituak izateko beharra 
senti tzen dute. Paradoxa da, geroz eta zainduagoa, arrazionalagoa eta seguruagoa 
den mundu batean, herritarrak geroz eta kezkatuagoak direla, ihes egiten dien guz-
tiak angustia sor tzen baitie.

Zien tziak eta teknologiak urruntasunak murrizten eta per tsonak fisikoki zein intelek-
tualki hurbil tzen ditu. Telebistak eta irratiak, telefonoak eta internetek, autoak eta 
hegazkinak, ordu arte urrunak ziren errealitateak eta gizakiak hurbildu dituzte. Gaur 
egun, edozein per tsonak jakin dezake munduan zehar zer gerta tzen den, edozein 
per tsonarekin komunikatu eta edozein tokitara joan daiteke. 

Halaber, zien tzia eta teknologiak denbora bizkortu eta den tsifikatu dute, une berean 
askoz gauza gehiago egiteko aukera emanez eta jarduera gehiago buru tzera bor-
txatuz. Lan, jarduera eta harreman gehiago egin daitezke, aukerak biderkatuz eta 
zerumugak urrunduz. Baina, aldi berean, inoiz ez da denbora eskasaren kon tzien tzia 
hain handirik izan. Jendea denboraren a tzetik korrika dabil. Egoera horren aurrean, 
geroz eta gehiago dira denbora har tzearen aldekoak direnak, slow food eta slow 
thinking fenomenoak horren adierazgarriak direlarik. Izan ere, zien tzia eta teknolo-
giak eskain tzen dituzten onurez gozatu ordez, alegia, ongizatea, azkartasuna ala ko-
munikazioa, helburu berriak finka tzen dira, betekada egoera batera eramanez. Noi-
zean behin geldi tzea eta a tzeraka joatea komeni da, liburuak irakurriz, erakustokiak 
ikusiz eta eskulanak eginez. 

Arazoa da, enpresek, publizitatearen bidez, presio egiten dutela produktu berriak 
ekoizteko, behar berriak sor tzeko eta jendea erostera bul tza tzeko. Nahiz eta dauka-
ten ordenagailu eta telefono mugikorra ongi ibili, azken ber tsioa erosteko premia 
senti tzen dute, hobekun tza teknologiko bat daukalako, hala indar tsuagoa izango 
baita. Zeren, oinarrizko behar gehienak asetuta dauden gizarte batean, enpresen ga-
rapena berma tzeko modu bakarra, ekoizpen, zerbi tzu eta prozedura berriak sor tzea 
da, kon tsumi tzailearen interesa piztuz eta produktu horiek erostera gonbidatuz. Hori 
egin ezean, kon tsumoak, enpresek jaso tzen dituzten eskaerak eta horiei eran tzuteko 
kontratatu behar diren per tsonak nabarmen behera egingo lukete, garapen ekono-
mikoan eta kohesio sozialean eragin zuzenak edukiz. Gurpil-zoro batean biraka 
gabil tzanaren hautematea adostua eta erabatekoa da.

Azkenik, zien tzia eta teknologiaren berrikun tzak eta aurrerapenak hain dira ani tzak 
non ezinezkoa den ezagu tza eta tresna guztiak menpera tzea. Kazetari honen adibi-
dea esangura tsua da. Izan ere, bere lanbidean, eremu zientifiko asko ezagutu eta 
birlandu behar ditu etengabe. Ekai tz handi bat gerta tzen bada, eguraldian aditua den 
ingeniari bat deituko du fenomenoaren xehetasunak eta azalpenak eduki tzeko, ger-
takaria modu ulergarrian plazaratu ahal izateko. Hortik gu txira, Aturri ibaia ku tsa-
tzen bada, hidrologian berezitua den zien tzialari bat galdekatuko du jakiteko ea 
bertan dauden arraiak jatea ala bertan baina tzea arrisku tsua den ala ez. Zen tzu ho-
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rretan, nahiz eta teknologia eta zien tzialari gehiago izan, geroz eta zailagoa da ingu-
rumenaren ulermena ahalbide tzen duten tresnak menpera tzea.

Atal honetan aurki tzen dugu eztabaida-talde orokorren interes-gune nagusienetakoa. 
Nabarmen tzekoa da bestetik, horren arabera, teknologia eta hau egunerokotasunean 
uler tzeari buruzkoak direla beraien oharmenen oinarri-iturriak. 

Herritarren artean hautemate orokortua da ondokoa, alegia: etengabeko aldaketak 
gero eta bizkorrago gauza tzen direla («berritasuna», «abiadura», «gailentasuna») eta 
honek guztiak azkenean «nekea», «larritasuna» eta «nahasmena» sor tzen dituela. 
Kon tsumo-bizi tza da: «erosi, erabili, bota», kultura bat da, eta sakonean bizi tza-estilo 
bat. Egin daiteke zerrenda tze bat, eztabaida-taldeetako esku-har tzeak kontutan  
hartuta:

—  Berritasunaren fenomeno simetrikoa da zaharki tzea; konpon tzearen joera ere 
gainditu da eta orain berria erostera jo tzen dugu, beti dagoelako merkatuan be-
rritasunen bat. 

—  Merkatu-kultura bat dago: beharrak sor tzen dira eta horrela lor tzen da aldez 
aurretik justifikatua egotea; kon tsumo-gizartean bizi tzeak esan nahi du merkatura-
tzen den hura kon tsumi tzen dugula, eta horrek gaur egunean teknologia-i txura 
duela. 

—  Artefaktu teknologikoei dagokienean, aurrerapenak —salbuespenak salbues-
pen— bakanak dira: berritasuna i txuran, formetan eta uztarketan dago, eta ez 
eginkizunetan. Baina era berean gure kon tsumoa motiba tzen duena hori da, ale-
gia, publizitatea, marka eta salmenta.  

—  Teknologia berrien erabilera erreala, salbuespenekin, oso urria da. Hori da maila 
per tsonal eta sozial batean ezagu tza eta teknologiaren erabilera deslo tzearen 
ondorioa; aurrerabide praktikoa batetik, eta horien ezagu tza bidezko erabilera 
bestetik, biak zeharo desberdindu dira gaur egunean. 

Guztiaren ondorio bezala, erosotasunaren ordaina menpekotasuna da («menpera-
tzea»; «manipulazioa»; «dependen tzia»; «abiadura»; «estresa»), bizi tza-moduak alda tzen 
ditu eta ohituren modela tzea suposa tzen du: ez dira erabaki autonomoen araberako 
portaerak, kon tsumo-bizi tza da, eta «i txura teknologikoa» da gure aukera-eremua 
baldin tzatu eta ahalbide tzen duena, teknologiak irekitako eremuan erabaki ahal du-
gularik. Hori maila guztietan gerta tzen da (maila kognitiboan, sozialean eta kultura-
lean), hala ezen «gure bizi tzen kontrola galdu dugula». 

Beste adiera osagarri batean, ekidinezintasuna sen tsazio orokortua da; hobariak ez 
dira gu txiesten, baina auzitan dagoena giza autonomia ere bada («sekular tzeak eta 
zien tziaren susta tzeak helburu zutena, bidenabar esateko»). Kritika hori ez dago 
aurreiri tzi ezkorrek baldin tzatua (ez dago aurkakotasunik ere): beti gertatu da aurre-
rapenekiko lehen une bateko kezka, baina oraingo honetan auzia autonomiari dago-
kio; teknologiaren zerbi tzura jar tzea. Beste hi tzetan esateko: kezka ez da hobarien 
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zehar-kalteei buruzkoa, baizik eta «giza autonomiari» eta «aurrerapenen zen tzuari» 
buruzkoa.

Artefaktu teknologikoak dira hizpide, modu kritikoan. Baina herritarrek hori egitea-
ren arrazoi bat da honakoa: gure bizi tzetan zien tzia erabat urrundua egotea (ez dago 
horren ezagu tzarik) eta teknologia-sistema gaur egunean logika propioek gidatua 
izatea («lehiakortasunak autonomia hartu du eta ez da aurrerapenen zergatiaz galde-
rarik egiten»). 

1.2. Zientzialarien irudia eta balorazioa

Zien tzia eta teknologiaren eginkizun sozialei buruzko inpresioak osa tzeko balio du 
atal honek ere. Halere, bere berezitasuna da bigarren atal honetan arreta berezia 
zien tzialariei eta oro har iker tzaileei ipin tzen zaiela. Hemen ikusiko dira zien-
tzialarien ikusgarritasuna, balorazioa eta aitor tza, ariketa zientifiko batean murgil-
tzeko eta iker tzeko motiboak, eta iker tzaileen gaur eguneko egoera. Bigarren atala, 
zien tzialarien irudikapenean eta balorapenean erdira tzen da, esan nahi baita argitu 
nahi duela: 1) zein diren zien tzialariei buruzko irudiak; 2) zein diren beraien motiba-
penak; eta, azkenik, 3) zergatik zenbait ikerlari a tzerrira doazen. Ikusiko dugunez, 
mailaketa bat egin eta horren karietara balorazio desberdina egiten da: zien tzialaria 
lanbide bezala eta bere fun tzio soziala goragarriak badira ere, irakurketa aldatu egi-
ten da zien tzia-sistema hizpidera jaso tzen den unetik.

1.2.1. Zientzialarien aintzakotza

Maiz, zien tzialariak bi irudiri lo tzen zaizkio. Alde batetik, gai guztiak interesa tzen 
zaizkion, baztertua den eta zuriz jan tzita dagoen jakin tsu eroarena. Zenbait kasutan, 
irudi hori ukan duten irakasle bati lotua dago. Gaur egun albaitaria den partaide 
batek dioen bezala, Albaitari Eskolan ikasketak buru tzen zituelarik, horrelako zien-
tzialari bat ezagutu zuen. Bakteriologoa zen eta, familia arazo ba tzuen ondorioz, 
minbiziaren aurkako ikerkun tzara sagara tzea erabaki zuen. Horretarako, Albaitari 
Eskolan bertan, laborategi berezitu bat sortu zuen arratoiekin esperien tziak eginez 
kolonaren minbiziaren agerpena errazten duten arrazoiak bereizteko eta, sendagaia 
aurkitu bezain pronto, gizakiari aplikatu ahal izateko. Beste aldetik, tekno-egitura oso 
modernoetan lan egiten duen adituarena, hain zuzen ere, eta espezializaziora le-
rrokatua, finan tzazioak baldin tzatua eta unean uneko interes sozial eta instituziona-
lek orientatuagoa. 

Une berean, bi zien tzialari mota daude, goi mailako eta komunikabideen arreta 
erakar tzeko gaitasuna daukaten ikerlari ospe tsuak eta i tzalean lan egiten duten iker-
lari xumeak. Lehenek, gori-gori dauden gaien inguruan publikoaren interesa pizteko 
ahalmena daukaten bitartean, bigarrenek, laborategi ala enpresa multinazional ba-
tzuen tzako lan isila egiten dute. Oro har, gaur egun, Fran tzian, zien tzialariak Centre 
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National de Recherche Scientifiqueko (CNRS, hemendik aurrera) ikerlariekin 
identifika tzen dira, matematikariak, fisikariak ala linguistak izan daitezela. Zen tzu 
horretan, zien tzialariak ez dira nahita nahiez natur zien tzietan dabil tzan ikerlariekin 
nahasten.

Ezagu tza zientifikoek aplikapen ezkorrak eduki badi tzakete ere, ikerlariak, per tsona 
arrazionalak, zin tzoak, interes gabekoak eta ez-perbertituak lez ager tzen dira. Honela, 
gauza berriak asma tzea, fenomenoak uler tzea eta aterabideak aurki tzea bila tzen dute 
eta, horrek, per tsona horiek mundutik kanpo bizi tzea eragin dezake. Beste ba tzuen-
tzat ordea, zien tzialaria tentel inteligente bat da zeren bere denboraren zati handiena 
ezagu tza teknikoak uler tzen eta erabil tzen igaro tzen du, bere lanaren helburuen in-
guruan hausnartu gabe. Laborategietako buruek eska tzen dioten lana egiten du, 
galderarik planteatu gabe.

Horrez gain, zien tzialariak geroz eta berezituagoak dira eta, beraien arloan adituak 
diren arren, gainon tzeko ikerketa ildoak ez dituzte menpera tzen eta ez dute horie-
kiko interes handirik erakusten. Ezagu tzaren pilaketak eta emai tzak lor tzeko pre-
miak, ikerlariak oso eremu zeha tzetan lan egitera bor txa tzen ditu. Hori dela eta, ez 
dago gehiago Leonardo Da Vinci bezalako jakin tsurik, alegia, irakasgai ezberdinak 
uki tzeko eta ezagu tzen artean loturak egiteko ahalmena eta nahia daukan intelek-
tualik.

Bestalde, zien tzialaria, bila tzen, egiazta tzen eta ba tzuetan aurki tzen duen per tsona 
bat da. Argitara tzen diren liburu eta artikuluak su tsuki jarrai tzen ditu, atera tzen diren 
ezagu tza berrien jarraipen zeha tza eginez. Horrek ez du esan nahi ezohiko per-
tsonak direnik, per tsona arruntak bezala ikusiak baitira. 

Eta, lan baldin tza kaskarretan lan egiteaz gain, gu txi ordainduak eta lagunduak dira. 
Horrek, zien tzialariekiko ezagupen eskasa agerian uzten du eta ez da harri tzekoa 
a tzerrira oro har eta Estatu Batuetara bereziki badoaz, bertan, gehiago ordainduak, 
ezagutuagoak eta materialez zein baliabidez hornituagoak baitaude. 

Zien tzialarien garran tzia azpimarratuta [zien tzia eta beraien aurkikun tzak modu 
baikorrean balora tzen dira; langin tza horretan jarrai tzearen aldekotasuna erabatekoa 
da], zenbait zehaztapen eransten dira. 

—  Alde batetik, onartu egiten da beraien lanak esfor tzua eta dedikazioa suposa tzen 
dituela; kezka ager tzen da horrek gaur eguneko balioekin («orainaldiaren tira-
nia») izan di tzakeen talken inguruan. Aitor tzen da zien tzialaria eta honen lana ez 
direla behar bezala aitortuak (maila sinboliko eta publikoan). Kezka ager tzen da 
belaunaldi berrien hezkun tza-ereduan, eta bizi tza kulturalarekin iker tzailea iza-
teak suposa di tzakeen talken inguruan. 

—  Horri lotuta, bestetik, «axola duena» eta «balora tzen dena» aplikazioa da, publizi-
tateak eta gizarte-ereduak hala sustatuta. Balio duen hura ikusarazten da eta 
balora tzen dena, berriz, azken produktuaren erabilera eta bere poten tzialtasuna 
da. Horren ondorio bezala, zien tzia, zien tziagin tza eta zien tzialaria bigarren pla-
no batean gera tzen dira.
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Gauzak horrela, oharmena da eten bat dagoela arduraren eta horren onarpen sinbo-
likoaren («prestigioa») artean. Zien tzia(laria)ri «bokazioa», «afana», «sakrifika tzea» be-
zalako ezaugarriak dagozkio. Haatik, bi arazo-kezka sozial ikusten dira: «aitormen 
publikoa» eta «soldata duina» eskas ote zaizkien, are eta gehiago beste lanbide ba-
tzuen egoerarekin konpara tzen bada; bere kasuan, zien tzialaria eta bere lan-taldea 
aurkikun tzaren i tzalean gera tzen dira. Halaber, aitor tzen da alderan tzizkorik ere: po-
litikariek izen ba tzuk publikora jaso tzea, eta hori horrela bidenabar zien tzialari eta 
iker tzaileen egoera erreala aldrebestu eta fal tsu tzea. 

Baina garran tzi tsuena ondokoa da: gaur eguneko balio publikoen argitan uler tzen 
dira asimetria horiek guztiak; gailentasun ekonomikoa, lehiakortasuna edota interes 
partikularra nagusi tzen direlarik. Horrek zuzeneko eragina du zien tzia-sistemaren 
egitura tzean eta, zehazki kasu honetan, zien tzialariengan.

1.2.2. Zientzialarien motibazioak eta pizgarriak

Zien tzialarien lehen motibapena jakin-mina da, mundua uler tzeko nahia eta gauza 
berriak aurki tzeko gogoa. Ikerlariek plazer handia senti tzen dute aurkikun tza bat 
egiten dutenean, luzaroan bilatu, saiatu eta esperimentatu ondoren. Zien tzialariak 
kar tsuak dira, egiten duten lana gustuko dute eta abnegazio handiarekin lanean 
dabil tza. Horrekin batera, komunitate zientifikoan ezagupena bila tzen dute, argital-
penen (argitale txe eta aldizkari berezituetan), komunikazioen (kongresu eta jardu-
naldietan) eta elkarrizketen bitartez (ikus-en tzunezko eta ida tzizko komunikabidee-
tan). Une berean, karrera egiteko, dirua irabazteko, ospea ezagu tzeko eta baldin tza 
onetan lan egiteko gogoa daukate, gainon tzeko herritarrak gisa.

Beraien ikerketen bidez, klimaren beroaldiari, munduan dagoen goseteari, ongizate 
sozialari, gaixotasunak senda tzeari iharde tsi nahi diete, beraien ekarpenak eginez, esan 
nahi baita ideal politiko, sozial eta filosofikoek gida tzen dituztela. Era berean, hobeki 
ulertu nahi dute gizakia nola garatu den, zein baldin tzetan bizi den eta zein bilakaera 
ukan dezakeen. Beraz, motibapen utilitaristez gain, idealak dauzkate, esan nahi baita, 
beraien interes propioa bila tzeaz gain, beraien ingurunean dauden arazoak konpon-
tzen saia tzen direla ala, gu txienez, horiekiko kezka bat adierazten dutela.

Zien tzialariek emai tzak lor tzen dituzte, Europak eraikitako suziri eta sateliteek 
erakusten duten moduan, nahiz eta ikerlariei maiz egozten zaien ez ezer aurki tzea 
eta denbora bila tzen igaro tzea. Maila horretan, bereizketa bat egiten da, goi mai-
lakoak, ospe tsuak eta eskatuak diren adituen eta, maila ertainekoak, ezezagunak eta 
gu txi galdetuak diren zien tzialarien artean. Lehenek, beraien titulu eta gaitasunak 
a tzerrian negoziatu di tzaketen bitartean, prestigiodun lanpostuak, soldata oparoak 
eta lan baldin tza hobeak eskura tzeko, bigarrenek daukatenarekin konformatu behar 
dute. Zien tzialari komunitatearen batasun irudia kolokan jar tzen da, dauzkaten ba-
liabideak, proposa tzen dizkieten aukerak eta aurki tzen dituzten oztopoak oso ezber-
dinak baitira, talde horren egitura estratifikatua agerian u tziz.
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Modu guztiz, ez dago adostasunik motibapen horiek beraien garran tziaren arabera 
sailka tzerako orduan, zeren, ba tzuek, jakin-mina, gogoa eta aurki tzeko nahia lehen 
mailan jar tzen badituzte, besteek, karrera egiteari, diru gehiago irabazteari eta ospea 
ezagu tzeari garran tzi gehiago ematen diete.

Esandakoarekin, bi zehaztapen egin litezke. 

—  Lehen uste bat da bokazioak garran tzia duela. Langin tzak —iker tzeak, aurkikun tzak, 
argitara tzeak— esfor tzua suposa tzen du. Era berean, gure testuinguruan ahula 
begitan tzen da ikerkun tza (kultura, baliabideak, aukerak ez dira egokiak, eta ikerkun-
tzaren alde apustua egiteak ziurgabetasun egoera bat suposa tzen du). Egoera horre-
tan, pen tsa tzen da bokazioak garran tzi berezia duela zien tzialariarengan. 

—  Ordea, garaiko zien tzia-sistema gogoetara bil tzen delarik, onar tzen da pizgarriek 
eta lehiakortasunak halabeharrez lehentasuna har tzen dutela, eta iker tzaileek 
hartara egokitu beste erremediorik ez dutela. Izan ere, berrikun tzaren motiboa 
(edo/eta ifren tzua) nabarmen tzen da, alegia, irabazia; honen arabera: «emai-
tzetara bideraturiko ikerketa bul tza tzen da eta horrek esan nahi du merkatua 
elikatu eta kapitalaren metaketa ahalbidetuko duen ikerketak garran tzia duela, 
baina era berean zien tzialariak ikertu gura badu, joera horietara integra tzea bes-
te aukerarik ez duela».

1.2.3. Atzerriratzeko arrazoiak

Ezagu tzaren gainetik, per tzepzioak nagusi tzen dira a tzerrira tzeari buruzko arra-
zoiketan, alegia: iri tzia ematerakoan, usteak eta errezeloak dira abiapuntua, eta ez 
gaiaren inguruko benetako ezagu tza. Talde guztietan baiezta tzen da hori, oro har 
zien tzia-politikei buruzko gainon tzeko auzietan bezala: onartu egiten da beraien 
baieztapenen fun tsa ez dela zien tzia-politika ezagu tzetik burutua, baizik eta gaiaren 
inguruan en tzundakotik eta usteetatik abiatua. 

Horrela, oharmen nagusienei dagokienean, hau da zerrenda: zabor-kontratuak (beka-
kultura adinean luza tzen da); soldata apalak eta ezegonkortasuna; ezagu tza aplika-
tzeko aukera-eza edota gogoko ildoak lan tzeko eremu-gabezia; oro har, ikerkun tzari 
trabak. Bestetik, paradoxa bat bezala ikusten da lanpostuak bete tzeko zailtasunak 
egon ohi direla eta sarri a tzerrikoek bete tzen dituztela. 

Euskal Herri osoan daude uste orokor horiek. Fun tsean, zien tzialariak a tzerrira doaz, 
beste herri ba tzuek diru gehiago xahu tzen baitute zien tzia eta teknologiari buruzko 
ikerkun tzan eta epe ertain zein luzera inberti tzeko gaitasuna dutelako, epe mo tzean 
etekin zuzena i txaron gabe. Badakite epe ertainean emai tza on bezain egonkorrak 
lor tzeko, ezinbestekoa dela hasieran indar berezi bat egitea. Halere, oraindik orain 
emaniko bilakaerak tarteko, lurraldeen arabera desberdintasunak ere badaude.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan ikus daiteke baikortasun zan tzurik, azken Planean 
one tsi eta berriki sustaturiko politikak tarteko. Hala, Innobasque eta, bereziki, Iker-
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basque aldaketa baten erakusle izan daitezkeela uste da, baina era berean horri eran-
tsita ez dela eragin mediatikora mugatu behar, epe luzea kontutan hartu behar dela 
eta, bereziki, bertako iker tzaileen egoera hauskorra hobetu behar dela ere uste da. 
Ikerketa-kultura legoke auzitan, eta aterabideak guzti hori modu osotu batean 
birpen tsatu beharko luke. Bestalde, Nafarroan ez da aldaketarik aurreikusten, eta 
orain arteko joerak eta erakundeen arteko ohiko harremanak mantenduko direla 
uste da, ikerketa-lerroak gune eta interes jakinetara makurtuak, baina onartuz hala-
ber erreferen tzia bat dela osasun-arloan. 

Haatik, Fran tzian gauzak anbiguoagoak dira. Nahiz eta Espainia baino urrunago joan, 
uste da Hexagonoak, diru gu txi sar tzeaz gain, gaizki balia tzen duela. Horrek erakus-
ten du, ez dituela bere ikerlariak errespeta tzen eta ez diela kon tsiderazio handirik 
erakusten. Ondorioa da, soldata xumeak, lan baldin tza kaxkarrak, bilakaera-aukera 
urriak eta ikerketa interesgarriak buru tzeko aukera  txikiagoak daudela. Egoera hori 
lurralde guztietan konpartitua bada ere, Fran tzian, 2002az geroztik, hautemate hau 
sakon tzen joan da, Raffarin eta batez ere De Villepin eta Fillon Lehen Ministroek 
hainbat neurri hartu baitituzte: ikerlarien eta Uniber tsitateko irakasleen kontratazio-
en murrizketa, CNRS ikerketa gune nazionalaren berrantolaketa, Uniber tsitatearen 
autonomia bul tza tzen duen lege berria, ikerketarako baliabideak bana tzeaz ardura-
tzen den Agen tzia baten sorrera, Sauvons la recherche mugimenduaren salaketak 
eta jarduerak ala ikasleen mobilizazioak. Aldaketa horien irakurketa bel tza egin da, 
alegia, Estatuaren eta oro har botere publikoen esku-har tzea murrizten doala eta 
zien tzia eta teknologia diruz horni tzearen eginkizuna sektore pribatuaren eskuetan 
u tzi nahi dela. 

Horrekin batera, beste herri ba tzuek pen tsamolde irekiagoa daukatela uste da, fran-
tses erakunde eta buruek daukaten izpiritu i txitik urrunduz. Enpresa pribatuekiko 
uzkurtasuna dago, lehentasuna oinarrizko ikerketari ematen zaio eta ez da nahiko 
indarrik egiten finan tzazio osagarriak aurki tzeko. Horri gehi tzen bazaio, sistema bu-
rokratizatua dela eta egiturak molda tzea oso zaila dela, ezinezkoa ez esateagatik, 
hobeto uler tzen da zergatik ikerlari hoberenek a tzerriaren apustua egiten duten. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoan arrisku-zan tzu horiek senti tzen badira ere, enpre-
sen eskusar tzea eta sendo tzea dinamikotasunaren seinale bezala ere ikusten da, 
baina beti azpimarratuz interes orokorra bermatu eta sustatu asmoz gorpuztu behar 
direla erakunde desberdinen arteko lankide tza-harremanak. Hor leudeke ikusmin 
eta kezkak, une hauetan, EAEko eztabaida-taldeek adi tzera ematen dutenez.

Oro har, Fran tziako egiturak ez daude aro berrietara egokituak. A tzerrian ez bezala, 
lotura eta lankide tza gu txi dago, enpresa, Uniber tsitate eta laborategien artean, zen-
tru-teknologikoak ahaztu gabe. Arazoa da, erakunde horiek ba tzeko ahalmena dauka-
ten guneak, erakargarrienak, berri tzaileenak eta emankorrenak direla. Horrelako 
poloak ukan ezean, ez daukate ikerlari hoberenak gorde tzeko, lanpostu berriak sor-
tzeko eta diru-iturri garran tzi tsuak erakar tzeko gaitasunik. Ipar Euskal Herriko ezta-
baida-taldeen agerturiko kezka horiek beste lurraldeetan ere egiazta tzen dira, baina 
besteetan ez bezala Euskadiko Autonomia Erkidegoko eztabaida-taldeetan ustea da 
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erakundeak desafio eta erronka berriez jabetu direla eta apustuak egon badirela 
garai berrian eran tzukizunez ari tzeko. 

1.3. Zientzia eta teknologiaren garapena

Hirugarren atal honek berrikun tza-kulturaren inguruko gaiei sarrera bat egiteko 
balio du. Zien tzia eta teknologiaren etorkizuneko balorazio batek adi tzera ematen 
du per tsonen bizi tza-kalitatea hobe tzeko lan-ildoen zehaztapena eta horretarako 
aurrekontu-publikoetan ezagu tzaren lanketari eskainitako tokia. Horrekin batera, 
hezkun tzari ere tokia egiten zaio, jakiteko etorkizuneko hezkun tza-sisteman zien tzia 
eta teknologiak merezi duten trataera. Horiek ikusita, azkenik, ikerkun tza-ahaleginaren 
norabidea hobeto ulertu ahalko da. Hirugarren atala, Euskal Herriko zien tzia eta tek-
nologiaren garapenean erdira tzen da, jakiteko: 1) zein diren garapen perspektibak; 
2) zein den hezkun tzaren tokia zien tzia, teknologia eta gizartea hurbil tzerako or-
duan; eta 3) alor horretan diru gehiago sartu beharko li tzatekeen eta, hala izanez 
gero, zein eremutan.

1.3.1. Garapen perspektibak

Irudipena da orain artean zien tzia-, teknologia- eta oro har berrikun tza-politikari ez 
zaiola lehentasunik eskaini. Orain berrikun tza-kultura nabarmen tzen ari delarik, 
beha rrezkoa irizten da horretan murgil tzea. Kezka bat dago: erretorika eta adieraz-
pen politikoak nagusi tzen direla, eta ez ordea benetako ikerketa, garapena eta 
berrikun tza. Gaiotan aurrekontu-politika birmolda tzearen aldeko jarrera erakusten 
da, baldin eta erabateko zien tzia-politika bat adostu eta ikerketa-ildoak kezka pu-
blikoak eran tzutera bidera tzen badira. 

Ezinbestekoak dira kultura aldaketa bat, ekin tzaletasuna eta dinamismoa. Baina hori 
ez luke eremu pribatuak burutu beharko edo ez li tzateke bere logikaren gailen-
tzearekin identifikatu beharko. Enpresarekin lankide tza beharrezko da, baina horrek 
zien tziaren izaera publikoa berma tzeko eta susta tzeko izan beharko luke, beti ere.

Zien tzia eta teknologian esfor tzu ekonomikoa balora tzerakoan, hau da oharmena: 
alegia, politikarien aldetik halabeharrezko ardura bezala eta ongizate-aroan aurre-
kontuetan kon tsideratu ahal den alor bezala ikusia dela, eta ez epe ertainerako diru 
sar tze publiko bat bezala. Inber tsioa eta epe ertaina dira etorkizuneko garapenaz 
pen tsa tzen hasteko baldin tza nagusi bi, ordea. 

Hiru mailakoak dira arazoak. Lehen arazoa da behar- eta lehentasun-ordenak finka-
tzerakoan, berehalakoak agin tzen duela edo, bere lekuan, oinarrizko ikerketari arreta 
ipin tzeko arrazoia estrategikoa dela, hau modan egotea bezala ulertua. Modan dago-
ela uler tzen dena finan tza tzen da eta, kasu horretan, aurrekontuetan susperraldia 
egon ohi da. Ziurtasunik gabekoa da horien bilakaera, baina erretorika oso batek la-
gunduta dator. 
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Bigarrenik, ikerketaren ulerkun tzan arazo bat dago, izaera kulturala duena: zien tzia eta 
ikerkun tza zokoratuta daude. Hirugarrenik, bi arazo horien ondorio bezala, ikerketa-
sareetan  txerta tzea (kanpo-harreman bezala) eta zehar-esparruetara ikerketa-ildoak 
ireki tzea (barne-harreman eta antolakun tza bezala) oztopa tzen dira. Azken batean, 
ikerketa-kultura bat ez izateak ez du soilik ikerkun tza zail tzen, bai eta ikerkun tza-
alorreko eremuetan integra tzea zein eremu elkarkideak eta osagarriak lan tzea ere. 

Hori da joera berriek ezinbesteko bezala irudika tzen duten eginkizuna. Eztabaida-
taldeetan ikus liteke Euskadiko Autonomia Erkidegoan aldaketa hori i txaropenez 
hartu dela, eta erakundeek horren aldeko apustua egitea ondo ikusia da. 

Ai tzitik, Ipar Euskal Herrian gauzak beste modu batekoak dira. Uniber tsitate eta Es-
kola Handietatik atera tzen diren ikasleak enpresen beharretara egokitu daitezen, 
eragile horien arteko hartu-emana bul tza tzea ezinbestekoa da eta enpresaburuei 
dagokie argi adieraztea beraien beharrak zein diren eta Uniber tsitateengandik zer 
i txaroten duten. Fran tzian oro har eta Ipar Euskal Herrian bereziki, uzkurtasun han-
dia dago goi mailako ikasketen eta enpresen arteko harremanak gara tzerako teno-
rean, irakaskun tzaren kalitateari, publikotasunari eta objetibotasunari garran tzi 
handia ematen bai tzaio. Lotura horrek, praktikotasunari, operatibotasunari eta 
enpresen beharrei lehentasuna emango liokeenez, abstrakzioa, teoria eta per tsona 
kritiko bezain autonomoen heziketa bigarren maila batean u tziko lituzke. Herritarrei 
eraldaketa hori onar tzea zaila egiten zaie Hexagonoa XVIII. mendeko Ilustrazioare-
kin zeharo identifika tzen baita eta, filosofia hau kultura nazionaleko zati bat delako. 
Bestalde, ikerketa-garapena-berrikun tzan dirua sar tzea premiazkoa bada eta 
berrikun tzarako baldin tza estrukturalak sortu behar badira, ezinbestekoa da 
aurkikun tza zientifiko eta teknologikoen operatibotasuna eta merkatura tzea berma-
tzea. Aire konprimituaren motorrarekin gertatu dena saihestea komeni da. Hain zu-
zen ere, Nègre jaunak, 80ko hamarkadan hasitako ikerketa egitasmo baten ondorioz, 
aire konprimitutako motorra sortu badu, auto eraiki tzaile fran tses bakar batek ere ez 
du bere asmakizuna garatu, epelkeriarengatik, aurreikuspen ezagatik eta petrolio 
enpresen her tsaduragatik. Hori dela eta, aurkikun tza, TATA deituriko Indiako biga-
rren auto eraiki tzaileak garatu du, etekin guztiak atereaz. 

Guztiarekin, Ipar Euskal Herrian, Uniber tsitate autonomo baten sorrerak, aukera es-
kainiko luke, ikasleen, irakasleen eta ikerlarien kopurua nabarmenki emenda tzeko, 
baita sail eta irakasgaien eskain tza zabal tzeko ere. Eskain tzak berak eskaera sor tzen 
du eta Uniber tsitatetik irteten diren ikasle askok Ipar Euskal Herrian bizi tzeko eta 
lan egiteko gogoa lukete, beraien enpresak sor tzera bul tzatuz. Hala ere, ba tzuen tzat, 
Uniber tsitate propio baten sorrerak, enpresen eta enpleguaren sorrera eragingo 
baluke ere, besteen tzat, aldez aurretik enpresa sare bat sor tzea komeni li tzateke, es-
kolatik irteten diren ikasleek lanpostuak eduki di tzaten. Arrasate —sarri aipatua—, 
horren adibidea da zeren kooperatibak sor tzen, gara tzen eta ezberdin tzen joan diren 
neurrian, Uniber tsitate batez eta ikerketa guneez hornitu dira. Nahiz eta historiak, 
industria sektoreak, pen tsa tzeko moduak, eskumenak eta erakunde publikoen bo-
rondateak oso ezberdinak izan, Arrasateko esperien tziarengandik inspiratu daiteke 
alde onak har tzeko eta egindako aka tsak saihesteko.
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Bestalde, mugarik gabeko finan tzaketa ez hobe tsi arren, oinarrizko ikerketa gu-
txiestearen kezka nabarmen tzen da. Aurrekontuen berrantolaketa batek ikerkun-
tzaren eginkizun soziala berreskuratu behar du gida-irizpide bezala, estrategikota-
suna modu zabalean adostuz eta instituzio desberdinen arteko harremanak 
zien tziaren balio publikoa arda tz bezala harturik akordatuz. Nafarroako eztabaida-
taldeetan oso modu nabarmen batean azpimarratu izan da enpresa jakin ba tzuekiko 
mendekotasuna; ez da uka tzen horrek suposaturiko hobaria, baina kezka-iturri beza-
la zehaztu dira bere ondorio muga tzaileak, ikerketa ba tzuetara lerroka tzea eta 
erakunde politikoen dependen tzia. Fun tsezkoa da instituzioen alde ani tzeko presen-
tzia, hartu-emana eta elkarkide tza, baina politikarien aldetik zerumuga ertaina eta 
interes orokorra kontutan har tzea ere premiazkoa li tzateke, ikerketa-lerroak ez dai-
tezen mugatuak izan eta ikerketen helburu behinena ez dadin enpresa pribatuen 
irabazia izatera mugatu.

Instituzioen arteko harremanen gaurko tzeak, halere, ez du barne-arazoekin soilik topo 
egingo: zien tzia adierazleak nazioartean finkatuak dira eta joera-ildoak ere bai. Hori 
horrela, bi arazo iraupenez errepikatuko dira: finan tzazioa aldez aurretiko helburueta-
ra bideratua egongo da; eta, hazkunde ekonomikoa izango da finan tzazio-irizpidea, ez 
garapena, ezen lehiakortasunak eta irabaziek motibatua baita finan tzaketa. 

Amai tzeko, azpimarra tzekoa da sarri azpimarratu direla Ipar Euskal Herriko eztabai-
da-taldeetan, instituzioen harremanak direla eta, mugaz gaindiko lankide tza eta ho-
rren estrategikotasuna. Horrez gain, Ipar Euskal Herriko zien tzia eta teknologiaren 
garapenak mugaz gaindiko elkar ezagu tzaren eta elkarlanaren garapena eska tzen du. 
Izan ere, mugen bi aldeetako enpresa, Uniber tsitate eta laborategien arteko joan-
etorriak urriegiak dira eta komenigarria li tzateke zubiak sor tzea eta trukaketak gara-
tzea; are eta gehiago jakitean, Euskal Autonomi Erkidegoan eta Nafarroan goi mailako 
erakunde eta azpiegitura gehiago daudela. Lan hori gazteekin hastea komeni da, 
mugaren bi aldeetako irakasle eta ikasleen artean bilguneak antolatuz. Gaur egun, 
ordea, Ipar Euskal Herriko zien tzialariek ez dituzte Hegoaldeko Uniber tsitateak, iker-
keta guneak, ikerlariak eta beraien lanak ezagu tzen, eta alderan tziz.

Ai tzitik, lankide tza ba tzuk badaude. Esaterako, ikasle trukaketak daude Angeluko 
Cantau Institutuaren eta Nafarroako Institutu baten artean, zeren, lehenak zurgin-
tzan adituak diren bitartean, bigarrenak e txegin tzako hormigoian trebatuak dira. 
Hartu-eman horren bidez, ikasle horiek menpera tzen dituzten jakin tza eta trebeta-
sunak konparti tzea nahi da, ikasle eta eskola guztien mesederako. Halaber, a tzerriko 
hizkun tzak menpera tzen dituzten ISA BTP Ingeniari tza Eskolako ikasleek, beraien 
praktikak Euskal Autonomi Erkidegoan egiten dituzte. Eta e txegin tzari buruzko iker-
keta gara tzen duen Nobatekek, egoi tza berri bat eraikiko du Ipar Euskal Herrian.

Une berean, erakunde publikoek tresna amankomunak sortu dituzte, hala nola Eus-
kadi-Akitania Fun tsa. Fun ts horrek, modu adostuan, mugaz gaindiko egitasmoak di-
ruz horni tzen eta babesten ditu, besteak beste ikerketaren arloan. Honi Interreg 
egitaraua gehitu behar zaio, bai eta ere Akitaniako Eskualdeak, Pirinio Atlantikoetako 
Departamentuak eta Udalek emandako diru-lagun tzak.
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Iparraldeko haute tsiak ez dira Hego Euskal Herrikoak bezainbat konprometi tzen, 
beraien erakundeek, eskumen, diru eta borondate gu txiago dauzkatelako. Hain zu-
zen ere, Eusko Jaurlari tzak interes handia erakusten du mugaz gaindiko lankide tza 
bul tza tzeko. Egoera horretan, haute tsien eta arduradun politikoen adinak zerikusia 
dauka. 

Oro har, Ipar Euskal Herriko biztanleriak, Euskal Autonomi Erkidegoaren eta, maila 
ahulago batean, Nafarroako Foru Erkidegoaren errealitateari buruzko ezagu tzak 
eduki tzeaz gain, haute tsien jarrerak eta enpresa zein Uniber tsitate munduen izaerak 
zehaztuz, mugaz gaindiko harreman eta lankide tzarekiko i txaropen bat adierazten 
dute. Trukaketen adibide zeha tzak ematearekin batera, enpresa, laborategi eta 
erakunde publikoen arteko harremanak sakon tzea eta egitasmo komunak bul tza tzea 
fun tsezko tzat jo tzen dute. Zen tzu horretan, irudi tzen zaie Ipar Euskal Herriaren ga-
rapen zientifiko eta teknologikoa Hegoaldearekin daukaten loturaren bidez lortu 
daitekeela eta ez Bordele ala Parisen medioz.

1.3.2. Hezkun tza

Hezkun tza-sistemak, irakasgaien arteko haustura sor tzen du, irakasgaien arteko lotu-
ra-dinamikak geroz eta gehiago bul tza tzen baditu ere, gaiak zeharka landuz. Eten hori 
Uniber tsitatean ere nabari da. Espezializazioa da gaur egunean dohain emankorra, 
baina horrek zien tzialarien kasuan ondorio ani tz ditu; esaterako, albaitari tzako for-
mazioak ez du albaitari tza medikun tzako historiaren, animalien filosofiaren eta elika-
duraren soziologiaren irakasgairik proposa tzen. Heziketa, tekniken ezagu tzan eta 
erabilpenean erdira tzen da, hausnarketa eta izpiritu kritikoa norbanakoaren esku 
u tziz. 

Eta sakonago, eztabaida-taldeetan bereziki azpimarratu den ondokoa daukagu, alegia: 
hezkun tza-maila guztietan jaso beharreko ezagu tzak eta eskola curriculumak ez di-
tuela ikerketa eta garapenaren alderdi sozialak eta etikoak beregana tzen, eta neurri 
horretan alfabetizazio zientifikoa nozio bezala ere mugatua dela. Eten bat dago tek-
nologiaren gaineko hausnarketan: zien tziaren axiologia, garapen posibleen auzia eta 
berrikun tzaren egokitasuna, albo batera u tziak daude. Hori guztia dela eta, balioetan 
hezia izatea da lehen proposamen bat. Ez dira gu txiesten zien tziaren osagai kogniti-
boak (hiztegi zientifikoa eta metodo zientifikoa), baina alderdi sozialek eta instituzio-
nalek ere garran tzia dutela ikusita, curriculumean horien integra tzea fun tsezkoa 
irizten da. Zien tzia alorreko ikasleek nabarmen tzen dute gaioi buruzko hausnarke-
tak (euren lanbideari dagozkionak, herritar bezala garran tzi tsuak izateaz aparte) 
Ba txilergoan ez ezik, Uniber tsitate mailako hezkun tzan ere sekula ez dituztela jaso.

Bestalde, haurrak zien tzia eta teknologian interesa daitezen, ezinbestekoa da metodo 
pedagogikoak berrikustea, bai eta ere ahalegin horretan teknologia berrien garran-
tzia birpen tsa tzea. Arazoa da, esperien tziari eta praktikotasunari lehentasuna ema-
teak, oinarrizko ezagu tzak eta trebetasunak albora tzen dituela. Ondorioz, gaur egun-
go ikasleek dauzkaten ezagu tzak, oso urriak izateaz gain, gaizki menperatuak dira. 
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Gainera, kalkulagailuarengatik eta an tzeko beste tresnengatik, ez dituzte zenbakiak 
erosotasunarekin erabil tzen eta lana zein ahalegina egitearekiko mespre txu bat adie-
razten dute. Halaber, teknologia berriek, ikasleak aldatu dituzte, beraien lanean kon-
tzentra tzeko zailtasun handiagoak baitauzkate eta ideia batetik bestera, jarduera ba-
tetik bestera ala jarrera batetik bestera, igaro tzeko joera baitaukate. Irakasleak, 
gurasoak eta, oro har, hezkun tza komunitatea ez daude aldaketa horri aurre egiteko 
moduan eta prestakun tza egokia eskas zaie.

Une berean, eskolak ez ditu izpiritu kritikoa eta lanaren gustua susta tzen. Alde bate-
tik, ikasleei eska tzen zaie gauzak gogoz ikasi eta teknika ba tzuk ongi menpera di-
tzaten, ariketak egin ahal izateko. Ez zaie zien tzia eta teknologiaren oinarriak ko-
lokan jar tzea gomenda tzen, beraiekiko mirespen zein onarpen bat bul tzatuz. Beste 
aldetik, teknologia berriek eragindako onurek, ikasleak erraztasunaren bidean jarri 
ditu. Ahalik eta lan gu txienarekin etekin handiena atera tzen ahalegin tzen dira, esfor-
tzua, ahalegina eta lana, zaharkitutako prin tzipioak balira bezala agerraraziz.

Baina teknologia berrien garran tzia hain da handia non ezinbestekoa den ikasleak 
horien erabilpenean trebatu daitezen. Helburua ez da hainbeste teknika ba tzuk 
erakustea ala software baten erabilera azal tzea, baizik eta teknologia berriek sor tzen 
dituzten arazoen aurrean nola jardun behar den jakitea: menpetasuna, errealitatea 
eta mundu birtuala ez bereiztea, komunikabideetan ager tzen diren informazioak 
sailka tzen ez jakitea eta Interneten ageri diren datuak egiazta tzeko gaitasunik ez 
eduki tzea. 

Iraganean ez bezala, eskola ez da gehiago zien tzia eta teknologiari buruzko informa-
zio iturri bakarra. Eskolak ez du oraindik eraldaketa horren neurria erabat hartu, bere 
irakaspen moduak ohikoak izaten jarrai tzen baitute, irakasleek informazio iturri na-
gusi eta ba tzuetan bakarrak balira lez jarduten dutelako eta eskolari zentraltasun bat 
(esklusibotasun bat ez esateko) ematen zaiolako, errealitatea bestelakoa izan arren. 
Esaterako, gaur egun, ikasle batek, denbora gehiago igaro tzen du telebistaren au-
rrean eskolan baino; horrek, irakasteko moduak, irakaslearen eginkizuna eta eskolak 
gizartean daukan tokia birplantea tzea eska tzen duelarik.

Instituzio desberdinek —enpresak, Uniber tsitateak, erakunde politikoak, zien tzia eta 
teknologia arloko beste erakundeak— ere beraien artean gehiago hi tz egin beharko 
lukete, alde batetik, esan dezaten zein diren beraien beharrak eta ikasleek menpera-
tu beharreko gaitasunak eta, beste aldetik, merkatuaren eskaerei modu azkarragoan 
eran tzun diezaioten.

Gainon tzean, ustea da ez dagoela hezkun tza-sisteman egoerari buruzko galderarik 
eta hori berrantola tzeko asmorik. Heziketan barneratu beharko lirateke ezagu tza 
zabala eta ugaria: irteera profesionalak bermatu eta susta tzeko; kezka zabalagoak 
kontutan hartuz kudeatu, diseinatu, pen tsatu eta erabaki tzeko. Baina azpimarra tzen 
da balioetan oinarritutako heziketa bigarren mailako tzat joa dela eta merkatu-erren-
tagarritasunak baldin tzatua dagoela. Kezka berezia agertu eta errepika tzen da orobat 
belaunaldi gazteen erreferen tzia-sistemarekiko.
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1.3.3. Finan tzazio-lerroak

Zien tzialariek askatasunarekin ikertu dezaten, ezinbestekoa da oinarrizko ikerketa-
ren garran tzia berreskura tzea eta, finan tzazio-eredua gorabehera, interes orokorren 
mesedetan lerroka tzea. Izpiritu horri jarraiki, errentagarriak ez diren eremuak ere 
ain tzat hartu behar dira. Izan ere, egia izan arren osasunak eta ikerketa genetikoak 
garran tzia har tzen dutela, farmazia-laborategiek ikerkun tza eta sendagaien ekoizpe-
na zein merkatari tza bertan behera uzten dituzte. 

Baina, diru publikoa ongi gastatua izan dadin, fun tsezkoa da botere publikoek, zien-
tzia eta teknologiaren arloan lortu beharreko helburuak finkatu di tzaten; jakinik, 
helburu horiek, politikoak, sozialak, ekonomikoak, osasun arlokoak zein ingurume-
nari begirakoak izan daitezkeela. Erakunde politikoen ardura da esatea nora iri tsi 
nahi den, zein diren lehentasunak eta zein bide hartuko den helburu horietara 
ailega tzeko. Eztabaida-taldeetan azpimarratu egiten da zien tziaren alderdi sozial eta 
instituzional hori: alegia, zien tzia- eta teknologia-politiken garran tzia azpimarra tzen 
da, hor instituzio desberdinen ardura egiaztatu, eta hori herritarren mesedetan no-
rabidetu beharra nabarmenduz. 

Zen tzu horretan, lurralde desberdinetako eztabaida-taldeek konpartituriko ideia da 
horren inguruko hausnarketa sakon bat buru tzea, eta hori beti ere bere nortasuna, 
helburuak, balioak, indar-guneak eta ahultasunak kontutan hartuz. Hortik abiatu be-
har dute berrikun tza-aroan fun tsezkoak diren erabakiek, hartara jendartean errotu-
rik gorpuztuko diren bikaintasun-sareak edota poloak egonkortu eta sendo tzeko. 

Gogoratu behar da 90. hamarkada hasieraz geroztik, Ipar Euskal Herriak lurralde 
egitasmo bat daukala zeren, 1993an, Euskal Herria 2010 Prospektiba lana osatu ba-
zen, 1997an, Euskal Herriko Lurralde Antolaketa eta Garapena onartu zen eta, 
2000ko abenduan, Euskal Herriko 2001-2006 Hi tzarmen Bereziaren barruan hartan 
ager tzen ziren hainbat gomendio eragile guztien artean adostu zituzten. Halaber, 
hainbat neurri har tzea gomenda tzen da: egurraren, uraren eta lurraren eremuetan 
inberti tzea, sektore publiko eta pribatuak lotuz, surfaren inguruan egin den moduan; 
enpresa  txiki eta ertainei, ikerkun tza-garapena-berrikun tza zerbi tzuak eskain tzeko 
laborategiak sor tzea; ikerketa egitasmoak diruz hornituak izan daitezen, lobbying 
lana egingo lukeen Kabinete bat osa tzea.

Euskadiko Autonomia Erkidegoari dagokionez —oraindik ere Zien tzia, Teknologia 
eta Berrikun tzaren Planaz eta honen eraginkortasunez jabetu ez arren—, azpimarra-
tu egiten da azkenaldian erakunde publikoek harturiko ekimena, ikerketa, garapen 
eta berrikun tza gaiekiko gidari tza-ardura, eta Eusko Jaurlari tzaren arduradun nagusi 
bezala Lehendakariak eraku tsitako sendotasuna. 

Gaur egun, zien tzia eta teknologian dirua sar tzea ezinbestekoa bilakatu da zeren, 
ekonomiaren mundializazioaren ondorioz, hirugarren mundutik datozen ekoizpen 
merkeei aurre egiteko modu bakarra, balio ani tzeko produktu eta zerbi tzuak 
proposa tzea da; horretarako, berrikun tzaren medioz, besteengandik bereiztea hil 
hala biziko kontua delarik. Zen tzu horretan, zien tzia eta teknologian ez inberti tzea, 
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geroan ez sinestea da, belaunaldi berrien etorkizuna baldin tzatuz; beti ere, diru pu-
blikoa zorroztasunarekin kudea tzen bada eta ez bada nolanahi xahu tzen. Bestela 
esanda, arazoa ez da bakarrik zien tzia eta teknologian diru gehiago gasta tzea baizik 
eta, gaur egun gasta tzen den dirua hobeki erabil tzea, errepikapenak, barreia tzeak eta 
burokratizazioa murriztuz eta finan tzazioa ikerketara bideratuz. 

Nazioarteko lehiari aurre egiteko beste modu bat, nahiko babestuak dauden merka-
tu zati ba tzuetan sar tzea da. Bertan, ikerkun tza aplikatua eginez berritu daiteke eta 
bereziki arkitekturaren arloan gerta tzen da. Horrela izan dadin, heziketa iraunkorrari 
lehentasuna ematea ezinbestekoa da, langileak bizi osoan zehar formatuak izateko 
eta enpresen eskaerei erraztasun handiagoarekin egokitu daitezen. Kualifikatuagoak 
diren neurrian, lan zailagoak egiteko ahalmena daukate eta produktu zein zerbi tzu 
berriagoak eskaini di tzakete.

1.4.  Zientzia eta teknologia jardueraren 
balorazioa

Atal honetan zien tziaren testuinguru sozialari buruzko hautemateak ikertuko dira. 
Zien tzia eta teknologiaren eginkizun soziala ez dago auzitan. Baina ikusi dugu zien-
tziaren osagai sozialei eta instituzionalei buruzko kezka badagoela. Laugarren atal 
honetan zien tziaren irudiak bere testuinguru ekin tzailean kokatuz aztertuko dira: 
jendeak zien tzia eta ariketa zientifikoa bereizten baditu, bigarren hori aztergai har-
tuko dugu. Praktika zientifikoari loturiko instituzio desberdinak, horrek garapen 
zientifikoan dituen eraginak eta gizartean izan di tzakeen ondorioak ikertuko dira. 

Atal honek, zien tzia eta teknologia jardueren balorazioa egiten du: 1) zien tzia eta 
teknologiaren ekarpen onuragarri eta arrisku tsuak izendatuz; 2) zien tziarekin harre-
manetan dauden hainbat erakunderen aurrean sor tzen den konfian tza ala mesfidan-
tzaren arrazoiak aipatuz; eta 3) zien tzia eta teknologiaren baitan egiten diren ikerke-
ta eta garapenaren deontologia aztertuz.

1.4.1. Ekarpenak eta arriskuak

Balorazio orokorra baikorra da eta horren eztabaida ez dago auzitan; zien tzia eta tek-
nologia aurrerakun tza sozialaren, ekonomikoaren zein kulturalaren adierazleak dira. 
Gure bizi tza indibidualetan ere ireki tzen dituen aukera-eremuak nabarmen tzen 
dira. 

Zien tzia eta teknologiak hainbat onura dauzkate, hala nola, ame ts eginaraztea (ilargi-
ra joanez), jolasaraztea, komunikazioa erraztea (informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berrien bitartez), bizi baldin tzak hobe tzea (e txebizi tza eta garraioen ar-
loan), bizi i txaropena luza tzea (medikun tzaren aurrerapenei esker), ongizatea handi-
tzea, denbora aurreztea eta, oro har, gizatasunaren aurrerapena berma tzea. Era be-
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rean, gauza gehiago ezagu tzeko eta gertakarien ulermena hobe tzeko balio dute; 
ulermen horrek, zien tzia eta teknologiaren alde ezkorretatik babesteko aukera 
eskain tzen duelarik.

Baina, zenbait arazo plantea tzen dituzte. Lehenik eta behin, zien tzia eta teknologia 
urrutiegi joan dira hainbat arloan, esaterako giza klonazioa, bizia denaren gainean 
jarritako ziurtagiriak ala enbrioiaren manipulazioa. Muga etiko zenbait gainditu ditu 
eta Pascalek zion bezala: «kon tzien tziarik gabeko zien tziak, arimaren hondamena 
dakar». Gehiegikeri horien aurrean, ezinbestekoa da kokaleku etiko bat jar tzea zei-
nen barruan ikerketa garatu daiteken. Ikerlariak, zaindariak eta erregula tzaileak izan 
behar dira. Ildo berari jarraituz, ez da nahikoa denborarik igaro zehazki jakiteko zein 
diren aurkikun tza zientifiko eta teknologiko ba tzuen ondorioak, ez gizakiarengan 
eta ez naturarengan. Adibidez, ku tsadura elektromagnetikoak edo bizi i txaropenaren 
luzapenak eragindako ondorioak.

Une berean, onartu behar da aurkikun tza zientifiko bakoi tzak bere arriskuak dauzka-
la eta bere onurak beti arriskuei alderatu behar zaizkiela, pena merezi duen ala ez 
jakiteko. Ez zaio aurrerakun tzari etenik ezarri nahi, baina aldi berean zien tzialarien 
portaera zuhurra, galdera desberdinen plantea tzea eta horren araberako erabaki 
adostu bat exiji tzen dira. Esaterako, amiantoak eta aspirinak onura asko ekarri badi-
tuzte, herio tzak ere eragin dituzte. Era berean, Internetek informazio askora iristeko 
aukera eskain tzen duen une berean, pedofiliaren eta haurren pornografiaren haz-
kundea ahalbide tzen ditu. Geroz eta gehiago, biztanleria arrisku horietaz jabetu da 
eta ahal den neurrian babesteko indar berezi bat egiten du. 

Zien tzia eta teknologiak oro har eta teknologia berriek bereziki honako beste ondo-
rio ezkorrak dauzkate: per tsonei buruzko informazioak bil tzea, sailka tzea eta hel-
buru ekonomiko ala politikoen arabera erabil tzea; arreta eta idazkera traba tzea; 
per tsonen menpetasuna areago tzea; zapping-ari lehentasuna ematea, bizi tza-estilo 
bezala ere ulertuta. 

Ai tzitik, kritika horien inguruan zehaztapen bat egin behar da: auzitan dagoena ez da 
zien tzia eta hartan sakon tzearen aldeko jarrera, baizik eta zien tziaren gaineko kon-
trola eta hori dutenek hobe tsi ahal dituzten ildoekiko uzkurtasuna. 

Baina ikuspegi kritikoa ernal tzen da ohikotasun horretan ifren tzuei arreta ipin tzen 
zaienean. Kasu horretan, bi kritika-mota nagusi tzen dira: batetik, zien tzia eta tekno-
logiaren ingurune sozialari dagozkionak (erabaki-har tzaileak); eta, bestetik, zien tziak 
eta teknologiak sor tzen duten testuinguru sozialari dagozkionak (ingurumena; kul-
tura; bizi tza-estiloa).  Arriskuak eta bizi tza-estiloa, gizakiaren mendetasuna eta irakur-
keta erabaki tzailea, oso modu berezian azpimarratu, errepikatu eta orokor tzen dira 
talde orokorretako eztabaidetan. Arriskuak zen tzu horretan ulertu behar dira, aurre-
rapenak ingurumenean sortutako zehar-kalte hu ts bezala baino gehiago.

Eztabaida ez da finka tzen ohiko balioen eta balio modernoen artean, baizik eta 
oharmena da gaur egunean balioak alde batera u tzita jarduten dela (salbu eta eko-
nomikoak, ho ts, enpresen merkatu-errentagarritasuna). Auzia ez da moda izatea 
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iparra, baizik eta balioei eta aukera posibleei buruzkoa, hau da, berrikun tza-ildoak 
modu arrazional batean eztabaida tzea (horren falta); giza jarduera diren unetik, 
zien tziak eta teknologiak asmo bat baitute. Onar tzen da, halere, ez dela giza agen-
tzia baten ahalmen eta gaitasunik begitan tzen. Alde horretatik, ezkortasuna nabar-
mena da.

1.4.2. Konfiantza eta deskonfiantzarako motiboak

Konfian tzaren auziak talka egiten du hizpidea zien tzia eta bere eginkizun soziala 
badira, edo zien tziaren testuinguru soziala eta instituzionala bada hizpide. Zien tzia 
eta teknologia ez daude auzitan, horien gaineko konfian tza, aldeko jarrera eta 
i txaropena ez daude auzitan, baina bestelakoa gerta tzen da horren gaineko kontrola 
eta boterea izan dezaketenekiko. Horregatik irizten da fun tsezkoa erakunde pu-
blikoen parte har tzea eta, bestetik, zain tza eta kontrola. 

Zien tzia eta teknologiaren arloan jarduten duten erakundeek, hainbat kasutan, sektore 
ba tzuen her tsadurei aurre egin behar diete. Petrolio enpresek, esaterako, erakunde 
publikoei presio egiten diete energia berriztagarriak ez di tzaten garatu eta bio-erre-
gaiak ez daitezen sustatu. Une berean, laborategi ba tzuek informazioa manipula tzen 
dute baita asmakizun zenbaiten garapena oztopa tzen ere, beraien ikerketa egitarauak 
diruz horni tzen dituzten enpresen interesen aurkakoak direlako. Halaber, ikerketaren 
ildo ba tzuk eta ezagu tza zientifikoaren zenbait aplikapen problematikoak dira, batik 
bat, elikaduraren barruan; hazi transgenikoak ala elikagai osagarriak sail horretan sar-
tzen direlarik. Baina ikerketa-lerroez gain, zien tzialarien motibazioak ere auzitan leude-
ke: jakin-mina, bokazioa, estatus soziala, soldata, ospea, laudatua izatea, eta modu horre-
tako motiboek gorabeherak izan di tzakete, horien garran tzia eta ariketa zientifikoaren 
arrazoia aldakorra da zien tzia-sistemaren arabera, edo bere kasuan zien tzialarien irudi 
klasikoa lausotu ohi dute, bere ondorio posibleekin. 

Bestalde, laborategiek ekoizpen ba tzuk sor tzen dituzte bigarren ba tzuk sal tzeko. Esate-
rako, Monsanto multinazional Estatu Batuarrak, genetikoki aldatutako haziak sortu ditu 
bere ongarriak eta trataerako produktu kimikoak saldu ahal izateko. Ziurtagirien bidez 
babestuta dauden hazi horiek, etekinak emenda tzen dituzten arren, marka horretako 
ekoizpen kimikoekiko menpetasuna sor tzen dute, bestelako ongarriak eta bide natu-
ralak baztertuz. Eta bestelako laboran tza motak garatu nahi dituztenek, alegia, kalita-
tean, naturan eta ekoizpen biologikoetan erdira tzen direnek, zailtasun asko dauzkate 
merkatuen eta laboran tza-elikadura industriaren her tsadurari aurre egiteko.

Fun tsean, portaera kritikoa erakusten da zien tzia eremuko subjektu desberdinen 
inguruan, eta ustea da horrek ariketa zientifikoan (gaiaren aukera tzea; gara tzea; 
ekoizpena zilegi egitea eta baliozta tzea) eta teknologietan eragina duela. Horrela, 
beraz, kezka agertuagatik ere gaurko bilakaera zientifiko eta teknologikoaren au-
rrean, horren motibo nagusia interes-gatazka da (baiezta tzen da ongizatea, zien tzia 
eta teknologiaren izaera publikoa, eta gaur eguneko asmoak eta garapen-ildoak arras 
desberdindu direla).
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1.4.3. Zien tzia, teknologia eta deontologia

Zien tzialariak ez dira beraien ikerketen erabilpenaz nahiko ardura tzen. Adibidez, 
petroliotik ateratako plastikoaren asmakizunak, lurrean zein i tsasoan hamarkadeta-
rako ku tsadura eragiten du, ikerlariak ez baitira hondakinen alde biodegradableaz 
kezkatu. Zen tzu horretan, zien tzia eta teknologiak aurrera egiten dute, aurkikun tzak 
eginez eta, ondoren soilik, beraien ondorioez hausnarketa burutuz. Zien tzialariek 
beraien ikasketetan zehar filosofiako klaseak jarraitu balituzte, etikari buruzko haus-
narketa garatuko lukete. 

Baina orain ezin da arazoa zien tzialari baten ariketara mugatu, zien tzialariak bere 
ikerketa hauta tzean, gauza tzean eta adostean testuinguru sozial, ekonomiko eta ins-
tituzional baten babesa baitu. Hori horrela, ez da bidezkoa gaur egunean zien-
tzialariaren neutraltasun baloratiboa babestea, helburuak aukera tzearekin hasi eta 
ezagu tza erabil tzerainoko bide luzean une oro dakielako bera ez dagoela bakarrik 
eta finan tzazioak berak ondorioak dakar tzalako; ondorioz, kezka etikoak ez legoz-
kioke soilik «finan tzazio arduradunari» edo «aurkikun tzen erabil tzaileari».

Neurri berean, ordea, zien tzialaria ez da «zien tzia-subjektu» bakarra, eta ikerlariei 
ezin zaie ardura guztia bota; ez dituzte beraien aurkikun tzen arrazoi, inplikazio zein 
ondorio guztiak menpera tzen. Esaterako, Eisteinek E=MC2 formula ala erlatibitatea-
ren legea asma tzerakoan, fenomeno fisikoen ibil moldea uler tzea zuen helburu. Ez 
zezakeen pen tsatu, hortik urte ba tzuetara, bonba atomikoa ala erreaktore nuklearrak 
eraiki tzeko baliatuko zirenik, ezta ere Hiroshiman bonbak eztanda egingo zuenik ala 
Tchernobileko istripua gertatuko zenik. Desberdintasun bat badago: gaur egunean 
zien tzialaria ezin daitekeela «ez-jakintasun» horretaz libratu, badakiela aukera ugari-
ren artean dagoela ez-gogoko erabilera.

Bestalde, zien tzialariak maiz anonimoak direnez, inor ez da aurkikun tza baten ondo-
rio ezkorren arduraduna, ardura hori aniztasun batean galduz. Aldiz, aurkikun tza edo 
asmakizun baten egilea identifikatu badaiteke, kontuak eska tzen ahal zaizkio. Auto-
nomia per tsonalak eta erabaki tzeko eskubideak garran tzi oparoagoa har tzen duten 
neurrian, per tsona bakoi tzaren ardurak eta arazo etikoak lehentasun bat bilaka tzen 
dira. Hori dela eta, zien tzialaria, herritar ardura tsu bat lez ikusia denez, ez da zilegi 
enplega tzen duen laborategiaren ala diruz horni tzen duen ministerioaren a tzean 
gorde tzea.

Horrez gain, enpresek eta, geroz eta gehiago, botere publikoek, batez ere errentaga-
rriak diren ikerketa egitarauei lehentasuna ematen diete eta diruz horni tzen dituzte. 
Adibidez, L’Oréal kosmetika multinazionalak, ezpainak apain tzekoari buruzko iker-
keta bul tzatu du, ordu arte erabil tzen zen marrazoen hezurren ordez, baliokide sin-
tetiko bat aurki tzeko. Zen tzu horretan, interes orokorra babesten duen ikerketa in-
dependentea egitea zaila bilakatu da, nahiz eta interes orokorra eta ondasun publikoa 
defenda tzea botere publikoen ardura izan.

Azkenik, arriskuak azpimarra tzen eta sala tzen dituzten zien tzialariak ez dira en-
tzuten, pen tsaera nagusiarekin bat ez datozelako, interes ba tzuen aurka baitoaz, ala 
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kazetariek ez dietelako sinesgarritasunik ematen. Gauza da, behi eroaren arriskua 
(animalien irina behiei elikagai gisa emateagatik), klimaren beroaldia (negutegi era-
gina daukaten gasen emenda tzearen ondorioz) ala genetikoki manipulatutako orga-
nismoen ondorio kaltegarriak, hainbat zien tzialarik aspaldidanik salatu dituztela. 
Hori dela eta, premiazkoa da ikerlari horiek babestea eta estatus bat ematea, askata-
sun osoarekin publikoki hi tza hartu dezaten eta ez dezaten beraien lanpostua, solda-
ta, karrera eta sinesgarritasun profesionala kolokan jarri.

1.5. Zientziaren komunikazioa

Zien tziaren komunikazioaz galdetuta, bereizi egin behar dira herritarren interesa eta 
herritarrek informazioari buruz duten oharmena. Herritarrak zientifikoki alfabeta-
tuak egotea garran tzi tsua da, baina hori ez da nahastu behar informazio zientifikoare-
kiko izan di tzaketen balorazioekin. Bigarren hori da atal honetan hizpidera jaso tzen 
dena. Bereizketa egitea egokia da, eztabaida-taldeetan ikusi baita herritarrek interesa 
erakusteko aurre-baldin tza bat dela komunikabideen aldetik mekanismoak, i txurak 
eta estiloak alda tzea.

Azken atalak, zien tziaren komunikazioa jorra tzen du, hiru eremu hobe tsiz: 1) komu-
nikabideen bidez zein informazio iristen zaien zien tzia eta teknologiari buruz; 2) 
zein arreta eskain tzen dieten bide ezberdinetatik igorritako zien tzia eta teknologia 
gaiei; eta 3) zein diren zien tzia-komunikazioaren indar-gune eta ahultasunak.

1.5.1. Komunikabideetatik jasotako informazioa

Informazio zientifikoa kezka-gune bilaka tzea eta horren susta tzeko mekanismoak 
sor tzea garran tzi tsua irizten da. Euskadiko Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bi 
mailako kritikak nagusi tzen dira. Batetik, kultura politiko eta mediatiko bat tarteko, 
zien tziaren gaineko interes eta konpromiso soziala ez susta tzeko asmo bat dago; 
ustea da horrek baduela ikustekorik gure kultura politikoan herritarrekiko sus-
moarekin eta erabaki-guneetan herritarrei leku tze politikorako aukerak zail tzearekin. 
Bestetik, zien tzialarien aldetik ere ez da herritarrengana hurbil tzeko inolako asmo 
eta kezkarik an tzematen, hala nola, beraien ikerketen eta aurrerapenen berri emate-
ko. Hori esplika tzeko uste hau dago, alegia: zien tzialariek langin tza hori denbora-gal-
tze bat bezala ikusten dute eta zien tziarekiko baikortasun erabatekoak oposizio-eza 
aurreikustea dakar (zien tzialariek badakite dibulgazioak ez duela legitimazio-mailan 
eraginik). Zien tzialarien interes soziala erabaki-guneetara begira dago.

Hori esanda, helarazitako informazioari dagokionean, titularrak axola du; aldekota-
sun edo kontrakotasun bezala, baina sen tsazionalismoak inporta du. Neurri berean, 
uste da oraindik lortu gabeko emai tzen berri ematen dela, nagusiki instituzio desber-
dinen arteko elkarketak edota interes-batera tzeak tarteko; erretorika horrek lor tzeke 
diren emai tzak mozorro tzen ditu eta ziurgabetasunekoak izan litezkeen ondorioak 
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ere bai. Guztiaren arrazoia finan tzazioa lor tzea eta merkatu-eremuak ireki tzea zate-
keen.  

Ai tzitik, informazioari begira, proposamena da prozesu zientifikoari ipini behar zaio-
la arreta, bere osotasunean. Hau da, haren osagai guztiak jaso behar direla, hala nola, 
osagai kognitiboa, soziala eta instituzionala. Izan ere, informazioak herritarren inte-
resa eta alfabeta tzea helburu izan behar ditu, baina horrekin batera gaurko ikerketa 
zientifikoaren deskribapen osoak ere bai: finan tziazioa, azpiegiturak eta ekipoa, iker-
tzaileen indarra eta sakrifizioa adi tzera eman behar dira, besteren artean. 

Dibulgazioaren garran tzia onar tzen da, baina komunikazioa hobesten da: alde-ani-
tzeko elkarrizketa sustatu beharko li tzateke, eta gai desberdinak integratu informa-
ziora; gainera, uste da horrek zien tzialariak langin tza horretara behartuko lituzkeela, 
euren nagusitasuna auzitan egon daitekeen usteak hartara eraginda. 

Herritar alfabetatuak izatearen xedeetako bat zien tzia-politikei buruzko gatazketan 
erabakiak hartu ahal izatea denez («alfabetizazio zientifiko zibikoa»), kasu horretan 
informazio zientifikoa auziaren alderdi ez-kognitiboetara heda tzea proposa tzen da, 
eta aurrerapenak suposa tzen dituen ondorioetara ere bai. Jendeak une oro errepika-
tzen du zien tzia-politikei buruzko ezagu tza falta; eta hori dioenean, zien tzia-sistema 
osoari buruzko ezagu tza izatearen zilegitasunari egiten zaio erreferen tzia.

Modu orokorreko baina esangura bereziko aipamenak dira horiek guztiak. Aldiz, 
Ipar Euskal Herrian zehaztapen gehiagoko aipamenak egin dira, baina aldi berean 
lerrokatuagoak zien tzia eta teknologiari buruzko informazio-iturriak aipa tzera eta 
horien bilakaera leku tzera.

Zien tzia eta teknologiari buruzko informazioa, batik bat, komunikabide nagusietatik 
jaso tzen dute: France Inter, France Infor eta France Culture-ek proposa tzen dituz-
ten emankizun berezien medioz; France 2, France 3, France 5 eta Arte-k plazaratu-
tako dokumental, eztabaida eta dibulgazio programen bitartez, Sciences et Vie eta 
Sciences et Avenir moduko magazin berezituen bidez eta pren tsa profesionala iraku-
rriz. Izan ere, geroz eta gehiago, farmazialariei, optikoei, albaitariei baita ere arkitek-
turan dabil tzan profesionalei zuzendutako aldizkari espezializatuek, artikulu zienti-
fikoak proposa tzen dituzte. 

Komunikabideetatik jaso tzen den informazioa, zien tzien aplikapenari lotua dago, izan 
dadila osasunaren, energia berriztagarrien ala informazio eta komunikazioaren tekno-
logia berrien arloetan, esan nahi baita gauzapen zeha tz batera daraman ezaugarri, 
izate eta prozedura baten asmakun tza. Maiz, plazara tzen den informazioa marka bati 
lo tzen zaio zeren, asmakun tzen a tzean, etekinak egiteko helburua daukaten enpresek 
diruz hornitutako laborategiak daude. Zen tzu horretan, informazioa eta komunikazio 
zientifikoa nahasten dira. Bestela esanda, zien tzia eta teknologiari buruzko informa-
zioa baino, berrikitan merkaturatutako ekoizpenak aipa tzen dituzte.

Komunikabide nagusiek plazara tzen duten informazio zientifikoa dibulga tzailea da, 
besteak beste, emankizun berezien bitartez. Dibulgazio indarrik gabe, informazio 
hori per tsona gehien tsuenen tzako ulergai tza li tzateke. Hala ere, Erresuma Batuan ez 
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bezala, zien tzia eta teknologiari eskain tzen zaion tokia ez da oparoa. Izan ere, France 
2 ala Le Mondek, BBC eta The Timesek baino leku gu txiago eskain tzen diete berri 
horiei, en tzule-ikusle-irakurlea asper tzeko beldurra baitaukate. Halaber, telebista, 
irrati eta egunkariek jakinarazten dituzten berriak ez dira beti zorroztasun osoarekin 
lan tzen. Maiz, aurkikun tza eta esperien tzia ba tzuk ironia eta axolagabekeriarekin 
jorratuak dira, komunikabide anglosaxoiak seriotasun osoarekin lan tzen dituzten 
bitartean. 

Interneten bidez, informazio asko eskura tzeko aukera dago, fidagarritasun osokoa ez 
izan arren. Webgune ofizialez gain, Rue 89 ala Acrimed gisako bestelako webguneak 
daude, irakurketa kritikoa eskain tzen eta ikerkun tzako kazetari tza egiten dutenak; 
kazetarien ohiko papera kolokan jarriz. Era berean, interneten bidez, Gallica deitu-
riko liburutegi birtuala kon tsultatu daiteke, intereseko liburu bat irakur tzeko aukera 
edukiz, Parisen dagoen Fran tziako Liburutegi Nazionalera joateko beharra eduki 
gabe. 

Era berean, Baionako Atalante gisako Arte eta En tseguko Zinemek We feed the world 
moduko filma eta dokumentalak publikoari proposa tzen dizkiete. Maiz, gau tema-
tikoen barruan, filma aurkezteaz gain, eztabaida bat antola tzen dute egileekin baita 
ere gai horietan adituak diren per tsonekin, zien tzialariak, kazetariak ala eremu ho-
rietako profesionalak izan daitezela.

Azkenik, Pierre-Gilles de Gennes matematikalariaren esku-har tze publikoak, Charpa-
ki buruzko dokumentalak eta Hubert Rivesen liburuak ere informazio iturri nagu-
siak dira. Ezagupen zientifikoa eduki tzeaz gain, ospe tsuak diren ikerlari horiek, 
ikusgarritasun mediatikoa daukate eta herritarrak kezkatu ala interesatu di tzakeen 
gaiei buruz hi tz egiten ala idazten dute; beraien dibulgazio gaitasunak gainon tzekoa 
egiten duelarik.

1.5.2. Komunikabide desberdinei jaramon egitea

Zien tzia eta teknologiari eskain tzen zaion arreta, informazio hori eskuragarria eta 
ulergarria izan dadin komunikabideek egiten duten dibulgazio indarrari lotua dago. 
Hizkun tza arrunta, adibide zeha tzen erabilera eta osagai jostagarria, ezinbestekoak 
dira publikoaren arreta erakar tzeko eta publikoa ez asper tzeko. Une berean, arreta 
hori gizakien bizi per tsonalean daukan eraginaren araberakoa da. Esaterako, labora-
tegiko arratoi ba tzuen gainean egindako esperien tziek molekula baten eraginkorta-
suna froga tzen badute alzheimerra senda tzeko, litekeena da publikoak interesa 
erakustea. 

Arazoa da, kasu gehienetan, publikoaren arreta azalekoa dela eta komunikabide guz-
tiek plazara tzen dituzten informazio ani tzen artean, informazio zati ba tzuk besterik 
ez dituztela gorde tzen. Gainera, per tsonek jarrera geldo bat daukate, esan nahi baita 
informazioaren zain daudela, bere bila joan ordez.
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Horri eran tsi behar zaio zien tziaren komunikaziori buruz egindako balorazioak beti 
ere hedabide jakin bat erreferen tzia hartuta eginak daudela: alegia, telebista da infor-
mazio zientifikora gertura tzeko modurik arruntena eta, zehazki, informatiboetan 
helarazitakoa. Honek egiten duena da informazio zientifikoa sinplifika tzea eta herri-
tarrak bere kasuan azken emai tza (aurkikun tza) soilik beregana tzea eta hori ere 
inolako zehaztapen gehigarririk gabe buru tzea.

1.5.3. Sendotasunak eta ahultasunak

Zien tzia eta teknologiari buruzko informazioak hainbat ahultasun dauzka:

1.  Per tsona askok, zien tzia eta teknologia eskolarekin lo tzen dituztenez, ez dira beti 
oroi tzapen onen baliokide. Izan ere, ezagutu dituzten porrotak, umilazioak eta 
gatazkak direla eta, nahiago dute beraien tzat baloragarriagoak diren gaietara in-
teresatu. 

2.  Komunikabideek, batik bat, klonazioa bezalako informazio sentikorrak plazara-
tzen dituzte.

3.  Publikoa, informazio iturri askotatik datorren zien tzia eta teknologiari buruzko 
informazio askotara iristen da, komunikabideen biderka tze eta ezberdin tzeari 
esker.

4.  Informazio aniztasun horren aurrean, per tsonek zailtasunak dauzkate berau 
sailka tzeko eta antola tzeko, baita garran tzi tsua dena azalekoa denetik bereizteko. 
Hori dela eta, aukerak irizpide emozionalen arabera egiten dira.

5.  Ikerlariek beraien ikerketen baliotasuna eta zen tzua gehiago azaldu behar dituz-
te.

6.  Komunikabideek zailtasunak dauzkate dibulga tzaileak aurki tzeko, hau da, gai 
konplexu bati buruz gauzak argi bezain sinple adierazteko gai diren adituak.

7.  Kazetariak, zorro tzagoak, jakin-min handiagokoak eta langileagoak izan beharko 
lirateke aurkikun tza zientifikoak ezagutarazteko eta azal tzerako orduan.

8.  Ba tzuetan, ez-informazioa, ahaztearen, erakunde ba tzuen komunika tzeko nahi 
ezaren eta pren tsa zerbi tzuek prestatutako komunikazio planen ondorioa izan 
daiteke.

9.  Dibulgazio zientifikoaren hazkundeak eska tzen du per tsonak denaren jakinean 
izatea eta gai guztiei buruz iri tzi bat eduki tzea, jakinik gaur egungo gizartea in-
formazio eta exijen tzia maila gailenaren gainean oinarrituta dagoela.

10.  Komunikazio zientifikoak alor ba tzuk hobesten ditu, beste ba tzuk isilpean pasa-
tzen dituen une berean.

11.  Maiz, zien tzialariek eta bereziki CNRSeko (Centre National de Recherche Scien-
tifique) ikerlariek ez dakite, ez dute nahi ala ez dute denborarik komunika tzeko, 
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egiten duten lanaren, osa tzen dituzten egitasmoen eta lor tzen dituzten aurkikun-
tzen inguruan. Hori dela eta, kazetariek ahalegin bat egin behar dute informazio 
horren bila joateko, ba tzuetan oso konplexuak diren gaiak uler tzeko eta gero 
modu ulergarrian adierazteko; horrek, lan gehigarria eta esfor tzu nabarmena 
eska tzen duelarik, aka tsak eta ez zehaztasunak eraginez.

12.  Eskualde eta nazio mailetako egunkariek, toki gehiago eta atal bereziak eskaini 
beharko lizkiekete zien tzia eta teknologiari buruzko informazioei, per tsonak gai 
horiek irakur tzera ohi tzeko.

13.  Gai zientifikoen dibulgazioa zaila da: kazetarien aldez aurreko ezagu tzak eska-
tzen ditu eta gai horiekiko beraien interesa ere bai.

14.  Komunikabideek plazara tzen duten informazio zientifikoa, egia bali tz bezala 
aurkezten dute nahiz eta, hortik bost urtera, beste lan batek eraku tsi lortutako 
emai tzak ez zirela fidagarriak.

15.  Zien tzia eta teknologiari buruzko komunikabideek jarraipen  txikia daukate.

Ai tzitik, komunikazio zientifikoak indar-guneak dauzka, nahiz eta partaide ba tzuek 
horiek izenda tzeko zailtasunak eduki:

—  Fran tziako ikus-en tzunezko sektore publikoak, maila oneko eta kalitateko kateak 
dauzka: France 5 eta Arte telebistak eta France Inter eta France Culture irratiak. 
Egoera hau, historikoki, Hexagonoko zerbi tzu publikoek eta ikus-en tzuneko ko-
munikabide publikoek daukaten izaerari eta eginbeharrei lotua dago, alegia: ka-
litatezko programak eskain tzea eta kultura legitimoa gizartera tzea, eskolak egin 
ohi duen lez. Euskadiko Autonomia Erkidegoan, berriz, eztabaida-talde bietan ai-
patu da Teknopolis, baina egon badela adi tzera emanaz eta ez jarraipen bat egi-
ten zaiolako; beste horrenbeste El hormiguero eta gisa horretako saioekin, baina 
kasu hauetan zien tziaren alderdi kognitiboak modu samurrago eta ikusgarriago 
batean aurkeztera lerroka tzen dira, eta ez hainbeste zien tzia eta teknologiari 
buruzko gogoetak ere tarteka tzera.

—  Pixkanaka bada ere, hedapen oparoa daukaten El Diario Vasco edo Sud Ouest 
bezalako eskualde egunkariak, ale bereziak osa tzen hasi dira, besteak beste, ener-
gia aurreztearen inguruan.
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2.  Atala:  Unibertsitateko ikasleez 

osatutako taldeak

2.0.  Sarrera

Eztabaida taldeak

Orotara, Uniber tsitateko ikasleez osatutako taldeen  txostena bedera tzi eztabaida-
taldetan oinarritu da. Horrela banatu dira eztabaida-taldeak: Baionan hiru eztabaida-
talde egin dira, eta bertan taldeak eratu dituzte, hurrenez hurren, zien tzia eta tekno-
logiako doktoregaiek, zien tzia eta teknologiako lizen tzia eta master ikasleek, eta 
gizarte zien tzietako lizen tzia eta master ikasleek; EAEn hiru eztabaida-talde egin dira: 
natur zien tzietako ikasleek, gizarte zien tzietako ikasleek eta zien tzia-alor orotako 
doktoregaiek eraturiko eztabaida-taldeak hain zuzen ere; eta, era berean, Nafarroan 
ere beste hiru eztabaida-talde burutu dira: kasu honetan ere natur zien tzietako ikas-
leek, gizarte zien tzietako ikasleek eta zien tzia-alor orotako doktoregaiek eraturiko 
eztabaida-taldeak izan dira. Eztabaida-taldeak zor tzi eta hamar per tsona bitartekoak 
izan dira, bi ordu inguruko iraupenarekin. 

Hurrengo orrialdeetan gidoian zehazturiko atal eta azpi-atalak osatu dira, hurrenez 
hurren. Alabaina, aldez aurretik, eztabaida-taldeek hala egoki iri tzi diotelako, zien tzia 
eta teknologiaren inguruko definizio eta zedarri tzeari buruzko pasarte bat aurkez-
tuko da. 

Definizioak

Zien tzia eta teknologia, biologia molekularretik informatikaraino doan eremu zabal 
bat uki tzeaz gain, dinamikoak bezain aldakorrak dira. Fun tsean, zien tzia defini tzen 
dute alor guztietan aurkikun tzak egiteko helburua duen ikerketa lez; horrek, muga 
guztiak gaindi tzea dakarrelarik. Aldi berean, zien tzia, sorkun tzaren eta asmakizuna-
ren baliokidea da, ezerezetik zerbait atera tzen baitu. Zehazkiago, zien tzia, ikerketa-
ren bidez egiten den deskribapen, azalpen eta modelizazio prozesu bat da. Teknolo-
gia, aldiz, telefono mugikorra, ordenagailua, argazki makina digitala eta MP3 bezalako 
tresnekin nahasten da eta mundura ireki tzeko eta besteekin komunika tzeko aukera 
eskain tzen du. 

Zien tzia eta teknologiaren arteko harreman lineal bat erakusten da, baina horrekin 
konplexutasunari muzin egin gabe. Orokorrean esanda, bi ezaugarri ikusten dira: 
alde batetik, ezagu tza eta aplikazio berrien sorkun tza; eta, beste aldetik, zien tzia me-
todo zientifikoari eta ezagu tzari eta teknologia haren aplikazioari lotu ohi zaio; esan 
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ohi da teknologia zien tziaren alderdi praktikoa dela. Baina hori argituta, maila des-
berdineko zehaztapenak eransten dira: ez da harreman lineala derrigorrezkoa, 
elkarrekin tza bat dago eta, gaur egunean bereziki, teknologia ikerketarako eta ezagu-
tzaren aurrerapenerako aurre-baldin tza da. 

Zien tzia eta teknologiaren konplexutasun hori aberastuz, gainera, nabarmendu egi-
ten da irudi arruntarekiko kezka. Honen arabera, zien tzialariak jakin-minak motiba-
tuta lan egiten du (ohiko irudia), edota diru-lagun tza jaso eta laborategian ikerketa 
modu aske batean egiten du (berrikiago sortutako irudia). Irudi hori auzitan ipin-
tzen da: zien tzialariaren jardueren artean ikerkun tza ez ezik, beste maila bateko 
eginkizunak ere badaude, ezagu tzaren hautapenean, ekoizpenean, baliozta tzean eta 
banaketan eragiten dutenak, hala nola: taldearen eraketa (organizazio eta diziplina 
ikuspegitik), izaera ekonomiko zein politikoa duten auzien negozia tzea eta kudea-
tzea (sareak eta alian tzak), objektu zientifikoaren gaineko erretorika eta onargarri-
tasuna, ezen guztiak dira jarduera zientifikoaren parte esen tziala. Benetako irudia 
hori da. 

Beste zen tzu ba tzuetan ere finka tzen dira harremanak eta horiek hala izatearen ego-
kitasuna. Oro har, matematika, fisika eta kimika bezalako natur zien tziak eta soziolo-
gia, linguistika ala literatura gisako giza eta gizarte zien tziak bereizten badituzte ere, 
hainbat kasutan, bien arteko mugak zehaztea zaila bilaka tzen dela diote. Zien tzia 
kognitiboek, esaterako, neurobiologiari, neuropsikologiari baita soziologiari ere dei 
egiten diete, ikuspegi ani tz batetik; irakasgaien aniztasunak eta teorien osagarrita-
sunak azterketa aberasten dutelarik. Zen tzu horretan, natur, giza eta gizarte zien tzien 
artean elkarmenpekotasun bat dago, bata besteen ekarpenak ez badituzte barnera-
tzen, muga batera iristen direlako. Bestalde, natur eta gizarte zien tziek aztergai eta 
metodo ezberdinak erabil tzen dituzten arren, osagarriak izan daitezke, ikerlariek 
hizkun tza komuna balia tzeko ahalegina egiten badute. Zien tzia kognitiboetan, esate-
rako, burmuinaren ibilmoldea uler tzeko, gertakari kognitiboak azal tzeko irakasgai 
ezberdinak erabil tzen dira. Demagun, Alzheimerra uler tzeko, ezinbestekoa dela 
neurozien tzia eta neurobiologia kontutan har tzea baita ere gaixorik dagoen per-
tsonaren elikadura, bizimodua eta familia harremanak ala ingurugiroa jorra tzea. Zen-
tzu horretan, irakasgai desberdinen ekarpenek azterketa aberastea ahalbide tzen 
dute.

Bereziki teknologiaren kasuan, baina zeharka zien tziara ere hori zabalduz, osagai 
sozial eta instituzionalen garran tzia nabarmen tzen da. Bi kasuetan giza ekin tza be-
zala ulertuak dira eta, beraz, motiboak eta helburuak, inten tzionalitatea bezalako 
ideiak ezkutuan daude. Teknologiaren kasuan arazo tekniko, praktiko, instrumental 
eta kulturalak gailen tzen diren bezala, zien tziarenean bereziki arazo tekniko, episte-
mologiko eta etikoak gailen tzen dira. Azkenaldian zien tzia-politiketan emaniko bi-
lakaerak aipa tzen dira eztabaida-taldeetan. Oinarrizko ikerketak garran tzia galdu eta 
ikerketa estrategikoak garran tzia hartu ahala, arazoak konpon tzera bideraturiko 
zien tzia gore tsia da, eta zen tzu honetan zien tziaren kasuan ere honelakoa «lehen 
unetik zuzendua, gidatua eta finan tzatua legoke», aurreikusitako helburu praktikoak 
lor tze aldera. Zien tzia tolesgabearen ideiak indarra galdu du iri tzi publikoan.
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Egoera horretan, zenbait hausnarketa kritiko egonkor tzen dira. Oro har, instituzioen 
arteko harremana berregitura tzeak eta, bereziki, Uniber tsitateak eta enpresak harre-
manak estutu izanak kezkak sor tzen ditu. Gaur egun aplikazioak eta berehalakota-
sunak axola dute; arrisku kapitalak berrikun tza sustatu dezake, baina baldin tza tzailea 
ere bada: errentagarritasuna, aplikagarritasuna eta berehalakotasuna aurre-irizpideak 
dira, ikerkun tzaren eta oinarrizko zien tziaren kaltetan. Izatez, Uniber tsitateak enpresa-
logika baitara tzen du, hala bere helburuetan nola portaera eta hiztegian (ekoizpena, 
salmenta, finan tza tzea, etekina, eta abar), kalte bikoi tzarekin: batetik, aplikazioa da 
ikerketa-lerroak finan tzatu eta diziplinak egonkor tzeko prin tzipio-gida, eta epe luzeko 
aplikazioa ere bigarren maila batean uzten da; bestetik, zien tzia akademikoaren bereiz-
garrietako bat argitarapena izan den bezala, enpresa-zien tziak ez du helburu hori (ez 
da bere helburua aldizkari batean argitara tzea; edota, sekretuzko izaera ematen dio). 
Zien tzia garaikidea aholkulari tza xedekoa izan ohi da, edota aipagarria izatearen arabe-
ra finan tza tzen da; ikerkun tzak eta diziplina zientifikoek uneko moden galbahea gain-
ditu behar dute. Ikus daitekeenez, «zien tzia akademikoa» (ohiko irudia) eta «zien tzia 
gidatua» (irudi berria) bereizi egiten dira, eta bere ondorioak osagai anizdunak dira 
(organiza tze-moduak; ikerguneak eta dinamikak; helburuak; eta abar).

Guztiarekin, nabarmen tzen den ideia da subjektu tekno-zientifikoa ere ani tza dela; 
zien tzialariaren ondoan daude legelaria (praktiken zilegitasuna babesteko); marke-
ting gaietan aditua; dirua ipin tzen dutenak; eta abar.

Gauzak horrela, zien tziaren eginkizun soziala eta kulturala gero eta ahulagoa da, ha-
ren izaera publikoa galduz; ezagu tza sustatu ahal da arazo bati eran tzuna emateko, 
baina oinarrian arrazoia lehiakortasuna da, eta ez da inola ere bizi tza-eredua auzitan 
ipin tzen.

Zien tzia eta teknologiari buruzko definizio orokorren inguruko iri tziak auzitan ipin-
tzen du ikuspegi lineala, baina horrekin batera irakurketa hari zerion baikortasuna 
eta progesoaren motore birkon tsidera tzea ere bai.  

Atalaren sarrera honetan zien tzia eta teknologiari buruzko definizio eta ikuspegi 
horiek guztiak gomutan izatea fun tsezkoa da, aurreran tzean aterako diren irakurketa 
ani tzak eta paradoxikoak —dagokion unean— behar bezala irakur tzeko. 

2.1.  Zientzia eta teknologia gaiei buruzko 
interesa

Atalaren helburu orokorra zien tzia eta teknologiari buruzko hautemate orokorren 
azter tzea izan da. Lehen helburu honek zien tziaren eginkizun soziala iker tzen du, 
alegia, zien tziak eta teknologiak bete tzen duten fun tzioaren azterketa orokor eta 
abstraktu bat.

Ikerketa-adierazle nagusiak aurkeztu eta ikertu nahi izan dira, hala nola, interesa, ja-
rrera eta balorazioa. Lehen galdera orokor bezala, zien tzia eta teknologiaren eginbe-
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har sozialari eta kulturalari buruzko iri tziak jaso tzeko balio du. Azken batean, haien 
erabilgarritasun praktikoak, testuinguru zabalagoan kokatuz balora tzeak eta gure 
bizi tzetan aitorturiko lekuak balio digutenez zien tzia eta teknologia gaiei buruzko 
interesa erakusteko eta balorazioa egiteko, hori aztergai bilakatu dugu.  

Horrela beraz, atal honek jakin gura du zein den zien tzia eta teknologiarekiko inte-
resa eta, bereziki: 1) ikasle horien arduretan zein leku bete tzen duten edo, bestela 
esanda, zein diren beraien motibapenak zien tzia eta teknologiarekiko; 2) zein diren, 
zien tzia eta teknologiaren barruan, interesgarrienak irudi tzen zaizkien gai eta arloak; 
eta 3), beraien bizi tzan, zien tzia eta teknologiak benetan zein eragin duten.

2.1.1. Zientzia eta teknologiari buruzko interesa

Ikasle ba tzuen tzako, zien tzia eta teknologia ez dira beraien interesgune nagusiak, 
alor horietan Uniber tsitate karrerak egiten dituztenean ere, eta ez dute beti teknolo-
gia berrien baliotasuna ikusten. Besteek ordea, teknologia berriak oso gustuko dituz-
te baita berrikun tza guztiak su tsuki jarrai tzen ere, argazki makinen arloan besteak 
beste. Interes hori, aldizkari eta ikus-en tzunezko emankizun berezituak irakur tzera-
ikustera-en tzuteraino doa. Baina, kasu batean zein bestean, beraien eguneroko bizi-
tzan teknologia berriak erabil tzen dituzte, guztiek, telebista, DVDa, ordenagailua, ar-
gazki makina digitala, telefono mugikorra eta MP3a baita MP4a baitaukate. 

Teknologia berriei buruzko interesa bizilekuaren eta baliabide ekonomikoen arabe-
rakoa dela diote. Alde batetik, herri  txikietako eta barnealdeko per tsonak (baserri 
guneetakoak), hiri handietako biztanleak baino gu txiago interesatuko lituzkete, ko-
munikabideetara eta internetera an tzeko moduan iri tsi arren, nahiz eta partaide 
guztiak ez ideia horrekin ados izan. Beste aldetik, teknologia berriak modu egokian 
jarrai tzeko dirua behar da, tresna horiek garestiak baitira, batik bat lehen aldiz 
merkatura atera tzen direnean. Erosi ezean, berrikun tza horiengandik urrun tzen dira 
zapuzketarik ez senti tzeko.

Teknologia berriei buruzko interes maila berrikun tzari lotua dago, produktu berrien 
asmakizunak jakin-mina pizten duelako. Ba tzuen arabera, teknologiak etengabe alda-
tzen dira, beraien bilakaeraren ezaugarri nagusia horixe izanik, besteen tzako, 
berrikun tza i txurazkoa da fun tsean. Ordenagailuen kasuan, esaterako, azken urtee-
tan ez da aurkikun tza nagusirik egin, baizik eta azkarrago doan mikro-prozesagailu 
bat ala oroimen handiagoa daukan osagai bat proposa tzen dituzte.

Zien tzia eta teknologiarekiko interesa eta bereziki teknologia berriei eskain tzen 
zaien arreta, eskain tzen zaien denborari estuki lotuak dago; jakinik, uniber tso hori 
menpera tzeko eta berau uler tzeko orduak eta egunak behar direla. Metatutako 
ezagu tza eta trebetasunei esker, teknologiekiko menpetasuna saihestea eta ikuspegi 
zabalagoa eduki tzea lortu daiteke.

Bestalde, interesa, beraien espezialitatera muga tzen da, hezkun tza sistemak berezita-
sun bat aukera tzera eta bertan murgil tzera bor txa tzen dituelako. Lehenak, sorkun-
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tzan berezi tzen diren bitartean, bigarrenak, ekoizpenean, egin tzan ala ikuska tzean 
berezi tzen dira. Horren aldamenean, beste arlo ba tzuk ez dituzte nahita nahiez 
menpera tzen zeren, zerbait uler tzeko, ezinbestekoa zaie dibulgazio aldizkari, komu-
nikabide eta webguneetara jo tzea. Irakasgaien artekotasuna faltan bota tzen dute, 
pen tsa tzen baitute, filosofia, soziologia ala ekonomiako ezagu tzak menpera tzea ba-
liozkoa izan daitekeela beraien hausnarketa aberasteko eta ikuspegia zabal tzeko.

Era berean, interesa, alor horretan ikasketak jarrai tzeko eta lana aurki tzeko aukerei 
lotua dago, kontutan izanik giza eta gizarte zien tzietan baino lanpostu gehiago eta 
soldata hobeak eskain tzen dizkietela ikasketa zientifikoek. Halaber, arreta hori, zien-
tzia eta teknologiak daukaten baliozkotasunari loturik dago, eskain tzen dituzten 
ekoizpen eta zerbi tzuek zerikusi zuzena baitaukate beraien eguneroko bizi tzan. In-
teresa, bokazio goiztiar baten ondorio izan daiteke ala pixkanaka etorritako gauza 
bat. Izan ere, irakasgaia sakon tzen doazen neurrian, ikasgai ba tzuk lan tzen dituzten 
heinean eta irakasle onak dauzkaten heinean, ikasleek, objektuen izaera eta gertaka-
rien ibilmoldea hobeki uler tzen dituzte. 

Bestalde, zien tziak, uniber tsoa uler tzeko teoriak, kon tzeptuak eta metodoak eskain-
tzen dituen bitartean, teknologiak, ezagu tza eta tresna horietara iristeko bideak 
proposa tzen ditu. Ai tzitik, teknologia berriak ez dira informaziora ailega tzeko modu 
bakarra, liburuak eta beste per tsonekin buru tzen diren elkarrizketak aproposagoak 
izan daitezkeelarik. Kontua da, xamurragoa dela interneten bidez webgune bat 
begira tzea ez eta per tsona bat dei tzea, harekin hi tzordu bat finka tzea eta solasaldi 
bat izatea. 

Azkenik, zien tzia eta teknologiarekiko arreta, jakin-minari eta fenomenoak aurki-
tzeko, deskriba tzeko, uler tzeko eta azal tzeko nahiari josiak daude; jakin-min hori ase 
ezean, asperdura senti tzen dutelarik.

Esandakoarekin, beraz, zien tzia eta teknologiari buruzko interesean bereizketa bat 
egiten da: batetik, jendeak aitortu egiten du ezagu tza-maila eskasa eta orokorrean 
zien tziaren alderdi kognitiboei buruzko interes-eza; eta, bestetik, garaiko gizarteetan 
zien tzia eta teknologiari buruzko interesa nahitaezko eta berezko ezaugarri bezala 
kon tsidera tzen da. Bi ondorio atera di tzakegu:

1.  Interesa eta ezagu tza uztartuta daude. Alegia, jendeak zien tzia eta teknologia 
gaiekiko interesa eta aldeko jarrera erakusten duen bezala, prozesu zientifikoare-
kiko interesa ahula da. 

  Neurri berean, haiekiko motibazioa egunerokotasunari lotuta dago: ezagu tza 
erabilerari uztartua dago (ezagu tza erabilerarekin jaso tzen da), eta hori teknolo-
giaren kasuan gerta tzen da, ez horrela zien tziarekin (komunikabideek aurkikun-
tzei buruz adierazitakoa da erreferen tzia nagusia; neurri horretan, interesa kamu-
tsa da).

2.  Beste zen tzu batean, interesa eta ezagu tza deslotu egiten dira. Alegia, jendeak 
onartu egiten du informazio gu txiren jabe dela eta jarduera zientifikoarekiko 
ezagu tza gu txi duela, baina neurri berean ezagu tza falta horren ondorioa ez da 
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zien tzia eta teknologiaren garran tzia gu txiestea edo aurkakotasuna sendo tzea. 
Ez dago korrelazio bat interesaren (edo/eta posizioa har tzearen) eta ezagu tzaren 
artean. 

  Horren ildotik, zien tzialarien ikusgarritasuna ez da beharrezko bezala ikusten: 
zien tzialariek i tzal gu txi badute ere, beraiekiko i txaropena, baikortasuna eta ho-
nenbestez konfian tza erabatekoa da. 

  Baina, halere, badago zehaztapen deigarri bat: iker tzaile bezala (eztabaida-taldeak 
ikasle eta iker tzaileek osatuak dira) uste da sarritan zien tziaren onurekiko sines-
garritasuna gehiegizkoa dela, eta postura hori ezagu tza eskasari lotua dagoela; 
haatik, ezagu tzak zien tzia-sistemarekiko kritika eragiten du. Gauza bat da zien-
tziaren aldeko jarrera eta beste gauza bat zien tzia-sistema garaikidearekiko 
konfian tza. 

  Hori horrela, ezagu tza falta da zien tzia eta teknologiarekiko menpekotasun-po-
sizioa, alienazioa eta aldekotasun tolesgabea eragiten dituena. Iker tzaileen uste-
tan, ezagu tzak froga tzen du alde ilun asko daudela eta horiek zien tziaren eginki-
zun soziala kaltetu dezaketela; ezagu tza faltak zaildu egingo luke kritika horiek 
uler tzea.

Jendearen gogoa ez dago ezagu tza eskura tzera lerrokatua. Zien tzia eta ezagu tza 
susta tzeko interesa hazten ari da, baina ez horrela norbera gai horietara gertura-
tzekoa (ezagu tza kognitiboa; hiztegi eta metodo zientifikoaren ezagu tzea; zien tzia-
alorrean treba tzea), besteren artean, zaila eta astuna delako, esfor tzua eta denbora 
eska tzen dituelako, eta sakonean zien tziaren alderdi kognitiboa ez delako fun tsezkoa 
eguneroko kon tsumoan zein praktiketan (e txerako produktuak eta horien erabilera, 
eta abar), salbu eta nozio orokor ba tzuk («detergentea ez da edangarria»). 

Zien tziaren eginkizun sozialak balorazio baikorra merezi du eta aurrera begirako 
babesa (ikerketa finan tza tzea, ezagu tza lor tzea, zien tzia egitea) erabatekoa da. Eta, 
neurri berean, interes per tsonala eta informazio zientifikoaren eskura tzea (salbu eta 
eguneroko artefaktuen erabilerarekin jasoa) ez da hobesten. Delega tze horren arra-
zoi bakarra ez li tzateke jendearen axolagabekeria, baizik eta zien tziarekiko eta zien-
tzialariekiko (ho ts, hauen fun tzio sozialarekiko) konfian tza ere bai. 

2.1.2.  Zientzia eta teknologia gaietan intereseko eta 
garrantzizko auziak

Eztabaida-taldeen aniztasuna dela eta, Uniber tsitate ikasle zein iker tzaileek eremu 
ugariren interesa eta garran tzia azpimarra tzen dute. Zien tzia eta teknologiaren bai-
tan interes gehien sor tzen duten eremuak honakoak dira: 1) osasun-arloa eta 
medikun tza, 2) astronomia eta espazioa, besteak beste, ea Marten bizirik dagoen ja-
kiteko, 3) komunikazioa, bere forma ezberdinetan: filmak, bideo jokoak, internet ala 
GPSa, 4) per tsonen, objektuen eta informazioaren ibil tzea, 5) ingurumena, oro har, 
eta bereziki, ku tsadura, beroaldi klimatikoa zein elikagaien kalitatea, eta 6) energia 
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berriztagarriak, bioerregaiak eta garapen jasangarria. Interesguneak, per tsona, talde 
eta erakunde bakoi tzaren ibilbide eta berezitasunari lotuak daude. Ez da besteen 
garran tzia bazter tzen, guztiak ere garai baten adierazle dira, baina horrek ez du esan 
nahi lehentasunik ez dagoenik: osasunari eta ingurumenari begirako arloak dira guz-
tien oniri tzi nagusia jaso tzen dutenak. 

Baina, kasu gehienetan, laborategien lan ildoei, diruz finan tza tzen dituzten enpresen 
interesei eta administrazio publikoen lehentasunei josiak daude interesguneak. Ho-
rrez gain, baliabide ekonomikoak dauzkaten enpresek, beraien laborategiak sor tzen 
dituzte, baita ikerlari hoberenak kontrata tzen ere. Halaber, indar eta monopolio 
egoeretan daudenean, energiari buruzko ikerketari norabidea ezar diezaiokete, 
bioerregaien eta energia berriztagarrien garapena oztopatuz eta petrolioaren onura 
alderagarriak eraku tsiz. Enpresa horiek presio talde indar tsuak dira. Zien tzia eta tek-
nologiaren mundua ekonomiaren lehentasuneko eremu bezala ikusten delarik, ho-
rren inplikazioak azpimarra tzen dira.

Arlo bereziez gain, komenigarri tzat jo tzen da, natur zien tziak, giza eta gizarte zien-
tziak lo tzea eta beraien arteko sinergiak aurki tzea, zien tzia kognitiboetan ala gaixo-
tasun larrien trataeran esaterako. XVIII. mendeko ereduari jarraituz, ezagu tza guztiak 
ba tzea eta menpera tzea ezinezkoa bada, eta egun espezializazioa ezinbestekoa bada 
ere, ezagu tzaren hazkundeari eta ezberdin tzeari aurre egiteko, ekarpen berri tzaileak 
proposa tzeko eta gai ba tzuk sakon tzeko, ikuspegi orokor bat eduki tzea baliagarria 
da, beste irakasgai, eremu eta ikerketetara interesatuz. 

Ai tzitik, ezagu tza eta metodoak arlo ba tzuetatik atera tzea besteetan gauza tzeko ez 
da erraza. Neuromarketingean ikusi da desmar txa horrek zenbait muga dauzkala. 
Honela, marketingak burmuinean eragiten dituen erreakzioak aztertu dituzte, 
markadun ekoizpen ba tzuen aurrean bezeroek dauzkaten eran tzun neuronalak 
jorra tzeko. Zen tzu horretan, ikuspuntuen trukaketa, beste diziplinen kon tzeptu eta 
tresnak har tzea eta, sistematikoki aplikatu ordez, problematikak aldera tzea eta 
ezagu tzak erabil tzea esanahi du. Era berean, matematiketan, hoberen tze metodoa 
erabili da, neurona-sare nozioa biologiari hartuz eta berau garatuz. Matematikaria, 
modeliza tzeko eta ekuazioak kalkula tzeko gai den bitartean, biologoak, esperien-
tziak egiteko ahalmena dauka, hortaz, bien arteko lankide tzak modelizazioa biolo-
gian erabil tzera eraman dezake.

Badira, beraz, eztabaida-taldeetan joera orokor modura identifikatu ahal ditugun per-
tzepzioak. Alde batetik, interesa egunerokotasunean erabil tzen ditugun artefaktuek 
eragiten digute, baina aldi berean artefaktu horien merkatura tzea ekarri duten arra-
zoiak ez dira herritarrek adosturikoak. Hori dela eta, interesa erakusten dugu gauza 
berriekiko, baina hori merkatu-asmoek eragina da, eta sakonean ez dugu haien ego-
kitasuna balora tzen. Beste aldetik, interesgarria eta garran tzizkoa gauza desberdi-
nei irizten diegu, eta bien arteko etenak froga tzen du jendearen ustez interesgarria 
deri tzoguna (merkatuak erabakia eta errentagarritasuna lehene tsiz) eta garran-
tzizkoa irizten dena (herritar bezala eta interes orokorra kon tsideratuz) bide desber-
dinetatik doazela. 
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1.  Gailentasun sozialeko artefaktuak kanpotik datoz: ez dira adostuak; gure boron-
datea ez, baina merkatu-errentagarritasuna kon tsidera tzen da. Neurri berean, 
eztabaida-taldeetan tokia artefaktu teknologikoekin egunerokotasunean ditugun 
harreman eta bizipenek har tzen dute. 

2.  Garran tzizkoa iri tzitakoa neur tzeko adierazlek bi dira, ostera. 

 —  Lehenik, teknologia artefaktua baino gehiago da eta faktore ugarik inguratua 
dago (motiboak, helburuak, eta abar). Bidenabar, jendeak aitor tzen du leize bat 
dagoela ezagu tza abstraktuaren (auzi kognitiboak, instrumentalak, praktikoak, 
instituzionalak) eta ezagu tza indibidualaren artean. Eztabaida-taldeetako par-
taideen ustez garran tzi tsua da ezagu tza desberdin horiek kontutan izatea.

 —  Bigarrenik, ondorioek garran tzia merezi dute: jendearen iri tzia da interes komu-
nak eta ongizatea bigarren maila batean gera tzen direla. Horietaz kanpokoak dira 
ikerketa eta garapena susta tzeko arrazoiak (halere, bizi garen tokian bizi tzeak 
guri nagusiki onurak suposa tzen dizkigu.) Hori dela eta adierazle ba tzuk (ondo-
rioei buruzkoak: arriskuak, ongizatea, eta abar) integra tzea proposa tzen da. 

Laburbilduz, jendearen interes bereziko gaiak bi dira: ingurumena eta osasuna. Gai-
nera, esandakoagatik, bereizi egin behar dira interesa (ezarria; alienatua) eta garran-
tzi tsu bezala irizten duguna.

2.1.3.  Zientzia eta teknologiaren eragina gure 
egunerokotasunean

Gaur egungo bizi tzan, zien tzia eta teknologia ezinbestekoak bilakatu dira, beraien 
araberako menpetasuna sortuz. Internet, esaterako, fun tsezkoa da ikasketak jarrai-
tzeko, ikerketak buru tzeko eta edozein lan egiteko. Ikasleek, teknologia berriak ongi 
balia tzen dakite,  txostenak, taldeko lanak, tesinak eta tesiak egiteko erabil tzen baiti-
tuzte. Erraztasun eta denbora irabazte nabarmenak suposa tzen dituzte. Aisialdian 
ere, teknologia berriak erabil tzen dituzte: argazkiak egiteko, musika jaisteko eta diru 
gu txirekin bidaiatu ahal izateko. Belaunaldi berriak oso trebatuak daude teknologia 
berrien erabileran,  txikitatik tresna horiek manipula tzen dituztelako.

Gainon tzean, teknologia berriek eta komunikazioak manten tzen duten harremana 
konplexua da oso; izan ere, teknologia horiek per tsonak hurbil tzen eta harremane-
tan jar tzen dituzten une berean, urrun tzen dituzte, arrangura berriak sortuz. Hain 
zuzen ere, Txinako, Indiako ala Kolonbiako errealitatea eta per tsonak ezagu tzeak, 
bakoi tzaren nortasunaren eta tokiaren inguruko kezkak sortu di tzake, zeren, bene-
tako trukaketa eta elkarren arteko ulermena egon dadin, teknologia berriak maiz 
beharrezkoak badira ere, ez dira nahikoa; gu txiengo balore, arau, irudi eta hizkun tza 
komunak parteka tzea premiazkoa baita.

Bestalde, per tsonen arabera, zien tzia eta teknologiak toki ezberdinak bete tzen di-
tuzte. Eguneroko bizi tzan, oinarrizko teknologiak denek erabil tzen badituzte ere, 
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ba tzuk urrutiago doaz, besteak erabilera soilean geldi tzen diren bitartean. Lehenak, 
teknologia berrietan murgil tzen eta i tsu tzen badira, bigarrenak, horiekiko distan-
tzia bat manten tzen ahalegin tzen dira, munduari eta besteei irekiz, baita liburuak 
bezalako tresnak erabiliz. Bestela esanda, teknologia berriek, per tsonak hurbildu 
eta komunikarazi di tzaketen arren, gizakiak bana tzen eta gizartea atomiza tzen  
dituzte.

Sakonago, baina, zien tziak eta teknologiak gure bizi tzetan duten eraginaz galdetuta, 
denbora-mugaketa bat egiten da: heldu da garai bat zeinetan haren eraginak zalan-
tzazkoak bilakatu diren. Denboran zehar emaniko aurrerapenak baikor tzat balora-
tzearekin batera, azkenaldian egonkorturiko joera eta horien ondorioekiko kezka 
nagusi tzen da. Hori uler tzeko, aipatu behar da bi ezaugarri gailen tzen direla: 

—  batetik, egunerokotasun per tsonalak eta sozialak axola dute; eta, 

—  bestetik, erlazio horretan ekidinezintasun sentipena (onura eta kalteak gorabe-
hera) nagusi tzen da. 

Adostasun orokortu bat dago ideia honen azpian, alegia: zien tziak eta teknologiak 
dinamika autonomo bat hartu dutela. Harremanei dagokionean, kon tzeptu hauek 
errepika tzen dira: «dependen tzia»; «menpekotasuna»; «erosotasuna»; «autonomia-
eza»; «egoki tzea (behar ezarrietara)». Norbanakoaren autonomiari eta ohiturei 
tek nologiak ordezko tokia hartu die. Jendeak aitor tzen du aukera-askatasunaren 
ahalbidea, baina horri eran tsi ohi zaio arau sozialek eta kulturalek gure ekin tzak 
(hautuak, erosketak, ohiturak eta joerak, nahiak) baldin tza tzen dituztela (are gehiago: 
«merkatuak katalogatuak gauzka»). 

Hori arrazoi tzeko motiboak bi dira: alde batetik, enpresa logika nagusi tzen dela eta 
beraz iraungipen-data gero eta tarte gu txiagorekin datorrela; eta, horren osagarri eta 
aldaketa baten adierazle bezala, eta, beste aldetik, enpresa-logikan lehiakortasunak 
autonomia hartu duela eta, kapitalismo-aldiko balio-gatazkatik askatuz, irabazi eko-
nomikoa dela balio gorena eta bakarra; ardura moralak eta zien tziaren axiologiak ez 
dute garran tzirik, prin tzipio-gida bakarrak ekonomikoak izaki.  

Elkar elika tzen duten urra tsak bermatuak leudeke. Izan ere, beharrari asebete tzeak 
tokia hartu dio eta kon tsumo-praktikak eraldatu dira. Horregatik daude urra tsak 
bermatuta: teknologiak eraginkorra izateko testuinguru jakin bat behar du (ho ts, 
onargarritasun soziala), baina gaur egun hori aldez aurretik bermatua dago, gure ja-
rrera eta portaerak direla eta; kon tsumi tzaile bezala dugun rol alienatuak aldez au-
rretik berma tzen du testuinguru eraginkor hori eta beraz, berrikun tzen onarpen 
soziala. Horregatik da teknologia, bigarren adiera batean, autonomoa. Teknologiaren 
autonomiak gu txienez bi arrazoi ditu: berrikun tza interes ekonomikoek eta lehiakor-
tasunak sustatua da, eta gure kon tsumoak bidea ireki tzen dio aurrerapen orori, guk 
berrikun tzari garran tzizkoa iri tzi edo ez.

Zen tzu horretan, denbora-mugaketa bat egiten da orain arteko bilakaeraren eta 
azkenaldiko berrikun tzen artean. Hain zuzen ere, zien tzia eta teknologiaren eginki-
zun soziala auzitan ipini gabe (jendeak aldekotasuna erakusten du), kapital-interesen 
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gainjar tzeak eta autonomiak ondorio bezala lehiakortasuna eta berrikun tza teknikoa 
ekarri dituzte, merkatu-errentagarritasunak orientatuz aurrerapen-ibilbideak. 

Horri lotuta, balio-auzia ez dago aurrerapenari eta gizatasunari begira: balio etikoak 
(oro har, axiologia: etika, gizartea, ongizatea, ingurumena) ez dira kontuan hartuan. 
Ostera, balioak (markak; ikonoak; publizitatea) herritarrengan beharrak sor tzera bi-
deratuak daude. Horren lekuko dira: aurrerapenen abiadura eta iraungipena; merka-
turatu aurreko denboraren kontrola; eta, berrikun tzen ekarpen mugatua («ez dira 
iraul tza bat, egoki tzapena dira eta zenbait kasutan aukera-uztarketak baino 
ez»). Teknologiek merkatuan egiten dituzte sarrera eta irteerek froga tzen du irizpi-
deak irabazia eta epe mo tza direla. 

Denbora-mugaketa dago, beraz, gure egunerokotasunean izaniko ondorioak balora-
tuz gero, zien tzia eta teknologiaren eragina epai tzerakoan: erosotasuna eta ongizatea 
balioztatu egiten dira, baina horregatik gaur eguneko aurrerapen ororen onarpen 
aktiboa eman gabe. Jendeak mugaketa bat egiten du: onar tzen du aurrerapena eta 
ongizatea suposatu dituela (60. hamarkadaz gero bizitako aldaketak aipatu ohi dira), 
baina azkenaldiko aurrerakun tzen inguruko posizioa kritikoa da. 

Baina enpresa-logika nagusi tzeak eta, kokaleku zabalago batean, publizitateak ere 
gure egunerokotasunean indarra har tzeak baditu beste era bateko zehar-kalteak. Hor 
badago bi rol desberdinen arteko gatazka: herritarraren papera joka tzen dugunean 
zien tziari erabateko sinesgarritasuna eta ezagu tzari fidagarritasuna ematen diegun 
aldi berean, kon tsumi tzaile rolak beste maila bateko irizpideekin joka tzera bul tza-
tzen gaitu, eta jakitun izanagatik ere, bizi tza artifizialago baten lekuko garela (publi-
zitatea, auto-irudia, merkatu-logika, eta abar) «ez diogu erosteari uko egiten, harra-
patuak bezala gaude eta ez da aterabiderik ikusten, baina era berean horrek ez 
du esan gerta tzen ari denarekiko mesfidan tza ez dugunik».

Natur zien tzietako ikasleek kezka horiek baiezta tzen dituzte. Hobekun tzak daude 
nutrizioan, osasunean zein ingurumenean; haatik, adierazle eta arrisku-faktore be-
rriak jaso tzen dira edota haiekiko kezka eta kontrola ikerketa-objektu bilakatu dira. 
Horren aurrean, baina, hiru mailako kritikak egiten dira: 

—  eguneroko arauak, kon tsumoak, joerak, praktikak urrunduak daude ezagu tzak 
ahalbideturiko aholkuetatik (portaera eta aholkua ez datoz bat); 

—  informazio guztia ez da egiazkoa, aurrerapen oro publizitateak eta interesek 
baldin tzatua dago, ikusgarritasuna bila tzen da, eta hobekun tzen parte nabarmen 
bat ezagu tzari baino i txurari («ekoizpen-on tziei») lotua dago; eta, oro har, 

—  lehene tsi egiten dira irabazia, emankortasuna, marketinga eta publizitatea, biga-
rren mailan u tziz informazioa, alfabetizazioa eta ohituren alda tzeko neurriak. 

Laburbilduz, ezagu tza eta ekoizpenaren artean bi mailatan aurki tzen dugu asimetria: 
batetik, ez dago asmorik benetako informazioa sustatu eta horren ondorioak (kon-
tsumi tzailearen hautua) bere egiteko; eta, bestetik, ikasketa-prozesuak eta aurrerakun-
tzak erritmo zeharo diferenteak dituzte.
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2.2. Zientzialarien irudia eta balorazioa

Zien tziaren eta teknologiaren eginbehar sozialei buruzko hautemateak osa tzeko 
balio du azpiatal honek ere. Halere, azpiatal honetan arreta berezia zien tzialarien eta 
oro har iker tzaileengan jarriko dugu. Hemen ikusiko dira zien tzialarien ikusgarrita-
suna, balorazioa eta aitor tza, ariketa zientifikoan murgil tzeko eta iker tzeko motiboak, 
eta iker tzaileen gaur egungo egoera. Ikusiko dugunez, mailaketa bat egin eta horren 
karietara balorazio desberdina egiten da: zien tzialaria lanbide bezala eta bere egin-
kizun soziala goragarriak badira ere, irakurketa aldatu egiten da zien tzia-sistema 
hizpidera jaso tzen den unetik. 

Bigarren azpiatala, zien tzialarien irudikapenean eta balorapenean erdira tzen da, esan 
nahi baita argitu nahi duela: 1) zein diren zien tzialarien irudiak; 2) zein diren beraien 
motibapenak; eta, azkenik, 3) zergatik zenbait ikerlari lanera a tzerrira doazen.

2.2.1. Zientzialarien irudiak eta aintzakotza

Zien tzialarien definizio asko daude: bila tzen, aurki tzen eta sor tzen duen ikerlaritik 
hasita, hori aplika tzen dueneraino. Zien tzialari hi tza aipa tzerakoan, Einstein, Marie 
Curie, Galileo ala Newton etor tzen zaizkie burura. Maiz, zien tzialaria, laborategi ba-
tean ikerketan dabilen gizon zahar, bizardun eta betaurrekodun batekin identifika-
tzen dute. Irudi hori, zinemak, telebistak, literaturak eta komikiek heda tzen dute 
baita eskolak ere, an tzeko fisika, kimika eta biologiako irakasleak eduki baitituzte, 
nahiz eta ikasleek badakiten aurreiri tziz betea dela eta gaur egungo zien tzialariek ez 
daukatela horren an tzik. Egiaz bada, horietariko askok, laborategietan lan egiten dute 
blusa zuriz jan tzirik, per tsona moderno bezain gizarteratuak lez ikusiak dira. Alabai-
na, zien tzialariek beraien bizi tza per tsonala albora tzen dute ikerketan murgil tzeko 
eta, denbora gehiena laborategian igaro tzen dutenez, zailtasunak dituzte familia eta 
bikote bizi tza beraien lanarekin uztar tzeko.

Gainon tzean, zien tzialaria irakaslearengandik bereizten dute zeren, lehenak, ezagu-
tzak ekoizteko eta bere aplikapenak aurki tzeko iker tzen badu, bigarrenak, ezagu tza 
horiek irakaskun tzaren bidez helarazten ditu. Bereizketa hori ez dator bat Fran tzian 
nagusi den Uniber tsitate irakasleen perfilarekin, irakasle-ikerlari figura orokortua 
izanik. Hain zuzen ere, goi mailako irakaskun tzan lanean diharduten irakasle guztiak 
ikerkun tzan aritu behar dira eta beraien kontratazioa zein karrera profesionala 
argitara tzen dituzten argitalpenei, aurkezten dituzten komunikazioei eta beraz buru-
tzen dituzten ikerketei zeharo lotua dago. Hala ere, egia da, Pau eta Aturriko Herrie-
tako Uniber tsitatean oro har eta Baionako Fakultatean bereziki dauden irakasle-
ikerlariek irakaskun tzari lehentasuna ematen diotela, ikerketa alboratuz. 

Zien tzialariak ain tzako tzat har tzeaz galdetuta, bereizketa bat egiten da abs-
trakzioaren eta zehaztasunaren artean. Honek lotura zuzena du zien tziaren eginbe-
har sozialaren eta zien tzia testuinguru zeha tzean kontutan har tzearen artean. Izan 
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ere, zien tzialaria, bere lanbidea eta jarduera, gizarteko eremurik baloratuena bezala 
(medikuak aurrena eta zien tzialariak, oro har, gero) ikusten da: aitor tza, baikortasuna 
eta i txaropena dira hori adierazteko moduak. Zien tzialariak merezi duen sinesgarri-
tasuna ere horren lekuko da. Gauzak aldatu egiten dira, ordea, zien tzialaria testuin-
guru zeha tzean koka tzen badugu. Hala gerta tzen da eztabaida-taldeetan iker tzaile 
bezala eurek duten egoeraz hi tz egiterakoan.

Iker tzaile bezala, egoera hauskorra begitan tzen da: enplegua ez dago bermatua eta 
ez dago harremanik ikasitakoaren eta iker tzaile bezala landu beharrekoaren artean; 
lan-baldin tzak desegokiak dira eta ez dago egonkortasunik lanpostuan; ikerkun tzak 
eska tzen dituen baldin tzak direla eta, ez dago herritar bezala egunerokotasunean 
dagozkigun arduren kon tsidera tze bat (zien tzialaria, per tsona, senitartea), eta kasu 
horretan emakume iker tzailearen egoera auzitan dago («familia edo lana, ez dago 
beste hautabiderik»). Iker tzaileak arazo ugari ditu: talkan daude bizi tza-estilo garai-
kidea eta iker tzailearen bizi tza (ahalegina; ekintasuna; iraupena; sakrifika tzea); ez 
dago saritua ikerketan ari tzea (bekak epe mo tzekoak dira; lehiakortasun handia: es-
kaera askok eta postu gu txi; ziurgabetasuna eta ezegonkortasuna). Horrela ulertu 
behar dira paradoxak ere: iker tzaileak badaki figura hori baloratua dela, interesekoa 
dela eta sustatu beharrekoa dela, baina era berean, iker tzaile-karrera ez da hautu per-
tsonal bezala lehenesten dena. 

Horrek guztiak ikasketen azken urteetan eta iker tzailearen lehen unean ondorio zuze-
na du: i txaropenak leun tzen dira, egoerara molda tzea erabaki tzen da, eta soldata duina 
bilaka tzen da irizpide-helburu nagusia (hori normalean beste lanpostu batek eman 
dezake, edota «teknikari» bezala jardutea hobesten da, Nafarroan bereziki); iker tzailearen 
ibilbidea gogorra da (kezkak, denbora, sakrifika tzea), eta gainera ez dago bermatua. 

Beste maila batean, baina modu osagarrian, uniber tsitatearen gain-dimen tsio bat 
ikusten da, xahu tzea eta denbora suposa tzen dituena, baina saria simetrikoa izan 
gabe, eta lan-teknikoak hauta tzea beste erremediorik ez da gera tzen («teknikari 
bezala arituz amai tzen da, eta horrek era berean teknikari bezala formatuari 
eragiten dio, lehiakortasun egoeran uniber tsitarioa aukera tzen delako; arazo 
politiko bat dago sakonean, beraz»). 

Ba tzuetan aitor tzen dute i txaropenaren auzia subjektiboa dela edota ez ditugula 
aukerak behar bezala baliozta tzen (alegia, egon litezkeela ezezagunak zaizkigun ate-
rabideak). Nolanahi den, adostasuna erabatekoa da politika integrala eta koordinatua 
falta dela esaterakoan. Beraien kasuan, harreman egokirik ez dagoenez baliabideei, 
prestigio sinbolikoari edota segurtasun ekonomikoari dagokionean, enpresa priba-
tuaren hautua aukera posible bezala egonkor tzen da. 

2.2.2. Zientzialarien motibazioak eta pizgarriak

Zien tzialariaren lanerako motibapenak ani tzak dira: gauzak ezagu tzea, gertakariak 
uler tzea, jakin-mina ase tzea, dirua irabaztea, ezagupen soziala lor tzea, ospe tsua 
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bilaka tzea, askatasunarekin lan egitea, boterea eduki tzea, estatus sozial batera iristea, 
lanpostu bat eskura tzea, ame ts bat bete tzea, baita sor tzea eta aurki tzea ere. 

Hala ere, ikerlari batetik bestera, alde nabarmenak daude, lehentasunak, baldin tzak eta 
baliabideak oso ezberdinak direlarik. Izan ere, ba tzuek, nahiago izango dute lanpostu 
finkoa eta soldata handia lor tzea, laborategi garran tzi tsu baten tzako lan eginez, eta, 
beste ba tzuek, nahiago izango dute beraien bizi kalitateari lehentasuna ematea, eskual-
de a tsegin batean kokatuta dagoen egitura  txiki bat aukeratuz, azkenek, interesa tzen 
zaien gaiari buruzko ikerketari eta baldin tza hoberenetan lan egiteko aukerari lehen-
tasuna emango diete. Azken finean, gizabanakoaren aukera bat da. Erabaki horiek, 
aurki tzen dituzten oztopo eta ezerosotasunen arabera ere har tzen dira, zeren, ikerla-
riek, enpresen her tsadurari, denbora eskasari, familia egoerari, lehiakortasun geroz eta 
handiagori, bakardadeari, isilpeko lanari ala gatazkei aurre egin behar diete. 

Ez da batere erraza bi-biak bereiztea, eta hor talka egiten dute iker tzaile gazteen as-
moek eta benetako aukerek. Zehazkiago, zien tzialariaren irudia aldatu egiten da 
testuinguruan kokatuz gero. Hori gerta tzen da zien tzia-sisteman emaniko aldaketak 
kontutan harturik, horrek zien tzialarien motibazioetan duen eraginaz jabedun baika-
ra. Zien tzialariaren menpetasun egoera ikusita, zien tziaren balio publikoa eta zien-
tzialariaren ohiko irudia auzitan jar tzen dira.

Zien tzialari baten motiboak eta gogoak ezin litezke zien tzia-politika zeha tza kontutan 
hartu gabe ebaluatu. Egokia begitan tzen zaio kapital pribatua zien tzia-sisteman 
 txerta tzeari, inber tsioei eta arriska tzeari ere bai, baina arazoa sor tzen da horren ondo-
rio bezala interes pribatua gailen tzen denean; zien tzia adierazleetan gaur egun finan-
tzazio pribatuaren nagusi tzeko joera kezkaz ikusten da. Horri eran tsi behar zaio poli-
tika publikoek norabide estrategikoa halabeharrezko hautu bezala baitaratu dutela: 
ikerketa ildoen gaineko eztabaidarik ez dago, eta zien tzia-politikei dagokienean inte-
res-gune nagusia «testuinguru abegikorra» sor tzea baino ez da, hala inber tsio eta enpre-
sa pribatuak erakar tzeko. Zien tzia-politikaren aldaketa erabakigarri bat ematen ari de-
nean, hortik galdetu behar da zien tzialarien motibazioez. Lehiakortasunak autonomia 
hartu badu, zien tzialariak badaki bere ikerketa-ildoak ere hark baldin tzatuta daudela. 

Diruaren legea prin tzipio eragile nagusia izaki, ikerketa-talde baten lehen irizpidea 
egoerara egoki tzea da, eta horren ostean etor litezke ikerketa-objektuarekiko jakin-
min eta interesa eta aurrerapenekiko poztasuna. Orain zien tzialariak ez ditu ikerketa-
objektua eta bere ariketa jakin-minak motibaturik buru tzen. Honek guztiak zien-
tzialariak ain tzako tzat har tzeko moduan eragiten du. Eztabaida-taldeetan bi 
irakurketa errepika tzen dira: herritar bezala, zien tzialarien jarduerarekiko mesfidan-
tza eragiten du; eta, iker tzaile bezala, egonkortasuna zail tzen du. 

2.2.3. Atzerriratzeko arrazoiak

Iker tzaileak a tzerrira joateko arrazoiez galdetutakoan, eskain tzen dituzten eran-
tzunak bizipen per tsonalak orokor tzeko joeratik datoz. Iker tzaile bezala bizitakoa 
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eta ikusitakoa erabil tzen dira a tzerrira tzea justifika tzeko argudio-mul tzo bezala. Era 
berean, aipa tzekoa da a tzerrira tzeko arrazoien inguruko interesa eta kezka bereziki 
Nafarroan nabarmendu dela. Oro har, iker tzailearen a tzerrira tzearen inguruko go-
goetek bertan izan dute oihar tzun garran tzi tsuena.

Lehenik eta behin, ikerkun tzaren egoera aipa tzen da. Arrazoiketa zeharkakoa da, 
alegia, kritika eta proposamen orokorrak egiten dira: inber tsioan benetako interesik 
ez dago (epe mo tzeko ekonomia-kultura; oinarrizko ikerketaren gu txiespen orokor-
tua; eta neurri berean, norbere ikerketa-ildo gogokoak ezin aukera tzea); ikerkun tza 
eta egunerokotasuna osagarri egiteko baldin tzen falta (familiarekin batera tzea, haur-
tzaindegi eza, eta abar), salbu eta iker tzailearen bizi tza soziala egituratu ahal duten 
enpresa pribatuetan; eskain tza-asimetria bat dago (oharemena da esparru naziona-
lean a tzerrian baino lan eskain tza kaxkarragoak egiten direla: aurrekontu murri tza; 
lehia tzeko ezintasuna; arrisku kapitalaren falta). 

Orokorrean, ustea da a tzerrian ikerkun tzari dagokion testuinguru zabalagoa hobeto 
antolatua dagoela: baldin tzak (baliabideak eta kultura zientifikoa); zien tzialarien pro-
mozioa eta higikortasun soziala; iker tzaileak (ezagu tza-maila eta talde-lana). Hiruak 
ere elikatu egiten dira (azpiegitura, sustapena eta iker tzailea) ikerkun tzari dagokio-
nean, eta zirkulu baten an tzera dabil. 

Zien tziaren kulturak daude horren karietara. Eta horrek biztanlerian ere nolabaiteko 
nortasuna eragiten du (hemengo herritarrek ezagu tza eta interes urriagoa lukete), 
eta kultura zientifiko horren faltan zien tzia gaiekiko desinteresa ere egonkortu eta 
iraunkor egiten da. Sentiberatasun falta horrek, halaber, zien tzia eta teknologia lehia 
politikorako objektu benetakoa ez izatea suposa tzen du; ez da lehen mailako kezka 
politiko bat. Lehiakortasunak espezializazioa eta diber tsifikatu ahal izatea balora tzen 
ditu, baina sakonean berrikun tza-kulturaren auzia legoke.

A tzerrira joatearen arrazoia zien tzia politika publikoen gabezia da, baina hori ez  
da aldagai esplika tzaile independentea. Eztabaida-taldeetan ikusten da eran tzun il-
doa ingurune zabalagoan kokatuz antola tzen dela. Maila instituzionaleko arazo bat 
dago, baina horren azalpena ingurune sozial eta kulturalean ere aurkitu behar da. 
Horren ondorioa da iker tzailearen egoera (gazteen ustetan ez da erakargarria; ez 
dago norberaren tzat behar bezala saritua), eta benetan iker tzaile bezala aritu nahi 
duenak a tzerrira joateko erabakia halabeharrez hartu beharra du. Nafarroan aipa tzen 
da hori egiteak ateak ireki tzen dituela, bereziki medikun tza arloan, ezen kanpoan 
forma tzeak gero profesionalki hemen lan egiteko eskain tza ziurta tzen du. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoan hori horrela gerta daitekeenaren i txaropena ernal tzen ari da, 
azkenaldiko adierazpenak gogoan izanda, baina eszeptikotasuna eta ziurgabetasuna 
dira une oro presente dauden sentipen bi. Halaber, Fran tziako ikerketa eta irakaskun-
tza sistemak oso zentralizatuak eta burokratikoak direnez, eta oro har goi mailako 
irakaskun tza eta ikerketa bigarren maila baten u tziak izan direnez, zailtasunak eraba-
tekoak begitan tzen dira. Halere, Uniber tsitateen autonomiaren legea berrikitan onar-
tua da. Lege berriaren arabera, Uniber tsitateek askatasun handiagoa edukiko dute 
izenemate tasak finka tzeko, irakasleria kontrata tzeko, azpiegitura inber tsioak buru-
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tzeko eta bertako enpresa zein erakunde publikoekin hi tzarmenak izenpe tzeko 
baita ere lankide tzak bul tza tzeko. 

2.3. Zientzia eta teknologiaren garapena

Atalaren helburua: hirugarren atal honek berrikun tza-kulturaren inguruko gaiei 
sarrera bat egiteko balio du. Zien tzia eta teknologiaren etorkizuneko balorazio batek 
adi tzera ematen du per tsonen bizi tza-kalitatea hobe tzeko lan-ildoen zehaztapena eta 
horretarako aurrekontu-publikoetan ezagu tzaren lanketari eskainitako tokia. Horre-
kin batera, hezkun tzari ere tokia egiten zaio, jakiteko etorkizuneko hezkun tza-
sisteman zien tzia eta teknologiak merezi duten trataera. Horiek ikusita, azkenik, 
ikerkun tza-ahaleginaren norabidea hobeto ulertu ahalko da. Euskal Herriko zien tzia 
eta teknologiaren garapenean erdira tzen da, jakiteko: 1) zein diren garapen 
i txaropenak; 2) zein den hezkun tzaren tokia zien tzia, teknologia eta gizartea hurbil-
tzerako orduan; eta 3) ea alor horretan diru gehiago sartu beharko li tzatekeen eta, 
hala izan ezkero, zein eremutan.

2.3.1. Etorkizuneko garapena

Zien tzia eta teknologian indar ekonomikoa balora tzerakoan, hau da oharmena: ale-
gia, derrigorrezko ardura bezala eta ongizate-aroan aurrekontuetan kontuan hartu 
ahal den alor bezala ikusia dela, eta ez epe ertainerako inber tsio publiko bezala. 
Inber tsioa eta epe ertaina dira etorkizuneko garapenaz pen tsa tzen hasteko baldin tza 
nagusi bi, ordea. 

Hiru mailatakoak dira arazoak. Lehenik, behar- eta lehentasun-ordenak finka-
tzerakoan, berehalakoak agin tzen duela edo, bere kasuan, oinarrizko ikerketari arre-
ta ipin tzeko motiboa estrategikoa dela, hori modan egotea bezala ulerturik. Modaz-
koa bezala ulerturikoa finan tza tzen da eta kasu horretan aurrekontuetan egon ohi 
da susperraldia. Ziurgabetasunekoa da horien bilakaera, baina erretorika oso batek 
lagunduta datoz. Bigarrenik, ikerketaren ulerkun tzan arazo bat dago, izaera kulturala 
duena: zien tzia eta ikerkun tza zokoratuta daude. Hirugarrenik, bi arazo horien ondo-
rio bezala, ikerketa-sareetan  txerta tzea (kanpo-harreman bezala ulertua) eta zehar-
esparruetara ikerketa-ildoak ireki tzea (barne-harreman eta antolakun tza bezala 
ulertua) oztopa tzen dira. Azken batean, ikerketa-kultura bat ez izateak ez du soilik 
ikerkun tza zail tzen, baizik eta ikerkun tza-alorreko eremuetan integra tzea zein alor 
elkarkideak eta osagarriak lan tzea ere. 

Etorkizuneko garapena ezkortasunez hautematen da. Mugarik gabeko finan tzazioa 
ez hobe tsi arren, oinarrizko ikerketa gu txiestearen kezka nabarmen tzen da. Aurre-
kontuen berrantolaketak ikerkun tzaren eginbehar soziala berreskuratu behar du 
gida-irizpide bezala, estrategikotasuna modu zabalean eta erakunde desberdinen 
arteko harremanak zien tziaren balio publikoa arda tz bezala harturik adostuz. Horrek 
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ez du barne-arazoekin soilik topo egingo: zien tzia adierazleak nazioartean finkatuak 
dira eta joera-ildoak ere bai. Hori horrela, bi arazo iraupenez errepikatuko dira: finan-
tzazioa aldez aurretiko helburuetara bideratua egongo da; eta, hazkunde ekonomikoa 
izango da finan tzazio irizpidea, ez garapena, ezen lehiakortasunak eta irabaziek mo-
tibatua baita finan tzazioa. 

Zehaztapen garran tzi tsu bat egoera estalian dago: epe hurbilean honen guztiaren 
ondorioak gurea bezalako herrialdeetan onuragarri tzat biziko dira, baina auzitan 
daude epe luzeko onura eta zien tziaren eginkizun soziala.

Esandakotik abiatuta, eztabaida-taldeetan beste maila bateko proposamenak aurrera-
tzen dira. 

Iparraldeko eztabaida taldeetan sakondu dute alderdi hau gehienbat. Euskal Herrian, 
bi polo zientifiko eta teknologiko daude, bata Angelun eta bestea, handiagoa, Donos-
tian. Baina, nahikoa ez direnez, komenigarria li tzateke euskal kostaldean Silicon Va-
lley  txiki bat gara tzea zeinek mugaren bi aldeetako erakunde publiko, Uniber tsitate 
eta enpresak batuko lituzkeen. Mugaz gaindiko euskal polo horrek, nazioarte mai-
lakoa izateaz gain, ikusgarritasun gehiago emango lioke zien tzia eta teknologiari. 
Izan ere, Euskal Herriak, bere hizkun tza, kultura eta nortasunari garran tzi handia 
eman badio, zien tzia eta teknologia bezalako osagaiak ahaztu ditu, bigarren maila 
batean u tziz.

Enpresak, bertan sortu ala bertara etorri daitezen, ezinbestekoa da diru-lagun tzak 
ematea, aholkulari tza eskain tzea, dosierrak osa tzen eta partaide zein finan tzamenduak 
aurki tzen lagun tzea, baita ere Eskola Handiak sor tzea ere, zeren ESTIA bezalako zen-
troek enpresen sorrera susta tzen dute, zien tzialariak heziz, Ipar Euskal Herrian geldi-
tzera gonbidatuz eta ikerketa-garapena-berrikun tza zerbi tzuak enpresetan sustatuz. 
ESTIAk bereziki eta Izarbel teknopoloak oro har, erakusten dute, Eskolaren inguruan, 
aholkulari tza eta sorkun tza enpresa sare bat sor tzea posible dela.

Baionako Merkatari tza eta Industria Ganbarak Eskola Handietatik irteten diren ikas-
leak beraien enpresak sor tzera bul tza tzen ditu. Lagun tza horren bidez, turismoan eta 
zerbi tzuetan oinarritutako ekonomia batetik, berrikun tza zientifiko eta teknolo-
gikoan finkatutako garapen eredu batera igaro nahi da. Eredu horren adibide genuke 
Toulouse, berau duela 50 urte ez bazen hiri zientifikoa, erabaki politiko eta industria-
len ondorioz, teknologia berrietan eta aeronautikan berezitu da.

Bestalde, Ipar Euskal Herriko sistemaren hobarietariko bat, formazioaren doakota-
suna da zeren, matrikulazio gastuak mugatuak izateaz gain, ikasleek lagun tzak jaso-
tzen dituzte, besteak beste, alokairuak ordain tzeko. Hori dela eta, Uniber tsitate eta 
Eskola Handi publikoetan, baliabide ekonomikoek ez dituzte izen emateak eta ikas-
keta ibilbideak baldin tza tzen. 

Gogoratu dezagun Fran tziako goi mailako ikasketa sistema Uniber tsitate eta Eskola 
Handien artean banatuta dagoela: lehenek, ba txilerra daukaten ikasle gehienak har-
tzen dituzten bitartean, gehienak erdi klaseetatik datozela jakinik, bigarrenek ikasle 
hoberenak aukera tzen dituzte, kapital sozial, ekonomiko eta batez ere kultural gore-
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nak daukaten sektoreei ateak irekiz. Banaketa horren ondorioz, ikasleak goiz aukera-
tuz gain, ezinbestekoa da Eskola Handietatik igaro tzea lanpostu hoberenak, soldata 
gorenak eta bilakaera azkarrenak lor tzeko. Hori dela eta, Eskola Handiek goi mailako 
fun tzionarioak, nazio mailako haute tsiak eta enpresa handietako buruak hezi ohi 
dituzten bitartean, Uniber tsitateek ikerlariak eta irakasleak forma tzen dituzte.

Euskal Herriak oro har eta Iparraldeak bereziki, aukera oparoak eskain tzen ditu. 
Ikergune aproposa da uraren inguruko lanak buru tzeko, i tsasoa azter tzeko, higadura 
joera ani tzak eta hiri nagusiak kostaldean koka tzen baitira. Halaber, aeronautika sek-
torea, garran tzi tsua izateaz gain, garapen bidean dago, egin tza lanetara ez mugatuz 
baita ere sorkun tza eta diseinu eginkizunak betez.

Gaur egun, enpresa handi gu txi koka tzen dira Ipar Euskal Herrian, farmazian izan 
ezik, erabaki guneetatik urrun baitago eta per tsona kualifikatuak eskas baititu. Ho-
rretarako, Eskola Handiek eta Uniber tsitateak, ikasle gehiago izatearekin batera, labo-
rategiek ikerlari hoberenak erakar tzea komeni da, bizi kalitatea, Hego Euskal Herria-
rekiko hurbiltasuna eta dinamismo ekonomikoa azpimarratuz.

Halaber, zien tzia eta teknologiak, etorkizuna osa tzen dutela jabeturik, Akitaniako 
Eskualdeak, Pirinio Atlantikoetako Departamentuak eta Baiona-Angelu-Biarri tze Hiri 
Elkargoak, kezka horiek arretarekin en tzuteaz gain, ikerketa egitarauen aurrean inte-
resa erakusten dute. Diru publiko dezente eskain tzen dute oinarrizko ikerketan eta 
ikerketa aplikatuan ari tzen diren tesiak diruz horni tzeko, baita ere osagai operazio-
nalak dauzkaten lanak babesteko. Bordelen beka gehiago bana tzen badira eta Pauen 
Baionan baino tesi gehiago egiten badira ere, Paue eta Aturriko Herrietako Uniber-
tsitatearen zati handiena bertan baitago, propor tzionalki, Ipar Euskal Herriak diru 
gehiago jaso tzen du. Urrutiago joatea proposa tzen da, ikerkun tzan gehiago inberti-
tuz, ikerlariek beraien ikerketak burutu di tzaten: oinarrizko ikerkun tzan, epe luzera, 
eta ikerkun tza aplikatuan, epe mo tz zein ertainera.

Bestalde, garapena, irakasgaien artekotasunean oinarri tzen da. Horrek egitasmo ko-
munen inguruan lan egitea eska tzen du, eremu ezberdinetako profesionalak ba tzea, 
egiturak eta zerbi tzuak berregitura tzea eta gaitasunen trukaketa ahalbide tzea, baita 
ere egituren i txurak molda tzea eta lan kultura alda tzea. Informazioen eta trebeta-
sunen trukaketa erraztearekin batera, profesional guztiak helburu bera jarrai tzen 
duen egitasmo komun batean ba tzen ditu.

Geroz eta gehiago, botere publikoek eta nazioarteko enpresek, ikerketa eta garape-
nean dabil tzan enpresak eta azpikontratak diruz horni tzen dituzte berrikun tza sus-
tatu nahiz; halere, kasu gehien tsuenetan, enpresek ez daukate ez astirik ezta gogorik 
argitara tzen diren lanak irakur tzeko, ekoizpen, material eta zerbi tzu berriak ezagu-
tzeko, errutina batean eroriz. Benetan ikerketa egiteko baliabideak dauzkaten enpre-
sek ez daukate gogo handirik zeren, hainbat alditan, beraien interesen aurka doaz, 
batik bat monopolio egoera batean daudelarik.

Euskal Autonomi Erkidegoak, bere aldetik, egitasmo berri tzaileak susta tzen ditu, 
komunika tzeko indar berezia egiten du, ikerketa egitarauak zuzenean diruz horni-
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tzen eta mugaz gaindiko egitasmoak bul tza tzen ditu. Dirua izateaz gain, Espainiako 
lurralde abera tsenetakoa baita, Katalunia eta Madrilekin batera, zien tzia eta teknolo-
gian dirua sar tzeko borondatea ageri du. Zen tzu horretan, Euskal Autonomi Erkide-
goa bereziki eta Espainia oro har, lurralde dinamiko bezain handinahiak lez ikusten 
dituzte Iparraldetik. Nahiz eta a tzeragotik abiatu, frankismoa 40 urtean nagusi izan 
baita, bide onetik doazela an tzematen dute.

2.3.2. Heziketaren eragina interesa sustatzean

Heziketaren garran tzia hiru arrazoik bul tzatua dator: arazo orokorrak begitan tzen 
dira; teknologiekiko harremanetan bizi tza-estiloa menpekotasunekoa da; eta, gara-
pen teknologikoak izaera (kuasi-) determinista bat du. Balioetan oinarrituriko 
heziketa bat behar da, horien ondorioz.

Eten bat dago teknologiaren gaineko hausnarketan: zien tziaren axiologia, garapen 
posibleen auzia eta berrikun tzaren egokitasuna, albo batera u tziak daude. Hori guz-
tia dela eta, balioetan hezia izatea da lehen proposamen bat. Ez dira gu txiesten zien-
tziaren osagai kognitiboak (hiztegi zientifikoa eta metodo zientifikoa), baina alderdi 
sozialek eta instituzionalek ere garran tzia dutela ikusita, curriculumean horien 
integra tzea fun tsezkoa irizten da. Ba txilergoan ez ezik, zien tzia alorreko ikasleek 
nabarmen tzen dute gaioi buruzko hausnarketak (euren lanbideari dagozkionak, he-
rritar bezala garran tzi tsuak izateaz aparte) Uniber tsitateko hezkun tzan sekula ez 
dituztela jaso.

Gizarte zien tzietan ikus liteke zien tziari buruzko ikerketa soziala, baina horrek ere 
bere mugak ditu: aurrerakun tzaren auzi teknikoak, etikoak zein juridikoak lan tzen 
dira, «kanpo» ikuspuntu batetik eta bere ondorio kaltegarrien gaineko (lehiakorta-
suna, etikotasuna, meha txu ekologikoa, estresa, legedia, eta abar) ikerketa bezala. 
Zien tzia adierazleen gaiari lotuta legoke, zehazki, arazoa. Izan ere, zien tzia adieraz-
leetan ez dago aldaketa sakonik gaion integra tzeari dagokionean; zien tzia eta tekno-
logia ona, edota iker tzaile ona, han definituak egonik, hartara egoki tzen dira zien tzia 
eta iker tzaileak. Eta bere ondorioak zabalagoak ere badira. Hala, gaur egun, hezkun-
tza sistema irakasgaietan banatua da eta ez dago zeharkakotasun handirik, esaterako, 
natur eta giza zien tzien artean. Era berean, zien tzia eta, maila  txikiago batean, tekno-
logia, ikasleak sailka tzeko eta aukera tzeko moduak dira. Bai irakasleek bai gurasoek, 
ikasle onak sail zientifikoak aukera tzera bul tza tzen dituzte, nahiz eta ez horien gus-
tukoak izan. Ipar Euskal Herriari bagagozkio, adibidez, kolegioan eta batez ere li-
zeoan (institutuaren baliokidea), ongi dabil tzan ikasleek sail zientifikoa aukera deza-
ten presio handia jasaten dute, hezkun tza sistemako eragileek baitakite Eskola 
Handietan sar tzeko eta, aldez aurretik, eskola horietara presta tzen duten klaseetan 
tokia eduki tzeko, matematika, fisika, kimika eta biologian maila ona eduki tzea 
ezinbestekoa dela. 

Zien tzia eta teknologiaren arteko hurbiltasuna sakon tzeko, eskolak eskain tzen duen 
dibulgazio zientifikoa indar tzea komeni li tzateke eta erakustoki teknologikoetara 
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egiten diren bisitak biderkatu beharko lirateke, Pariseko La Cité de la Sciencesen 
egiten den moduan. Ateraldi horiek, oharmena, en tzumena eta hunkimena susta-
tzeaz gain, esperien tziak egiteko aukera ematen dute, alderdi praktikoak landuz. Es-
kolatik kanpoko jarduerak eta aisialdiak, gune aproposak dira haurrak zien tzia eta 
teknologiara sentikor tzeko. Argazkia, musika ala marrazkia modu egokiak izan dai-
tezke, zeharka bada ere, uniber tso horietara ireki tzeko. Azkenik, pixkanaka bada ere, 
Uniber tsitatea teknologia berrien garran tziaz ohar tzen ari da eta, informatika gelak 
sor tzeaz gain, informatikazko klaseak proposa tzen ditu. Alabaina, Ipar Euskal Herria-
ren kasuan Uniber tsitate propiorik ez izateak, zien tzia eta teknologiaren garapena 
muga tzen du eta, eskumen zein baliabide gu txi eduki izanak, eremu horietan inberti-
tzeko aukerak murrizten ditu. 

Gainon tzean, oharmena da ez dagoela hezkun tza-sistemaren egoerari buruzko 
galderarik eta hori berrantola tzeko asmorik. Heziketan barneratu beharko lirate-
ke ezagu tza zabala eta ugaria: irteera profesionalak bermatu eta susta tzeko; kezka 
zabalagoak kontutan hartuz kudeatu, diseinatu, pen tsatu eta erabaki tzeko. Baina 
azpimarra tzen da balioetan oinarritutako heziketa bigarren tzat joa dela eta 
merkatu-errentagarritasunak baldin tzatua dagoela. Kezka berezia agertu eta 
errepika tzen da eztabaida taldeetan orobat belaunaldi gazteen erreferen tzia-
sistemarekiko.

Halaber, eskolak, berrikun tzaren gustua eskaini beharko luke, ikasleei askatasun ge-
hiago emanez, aukera guneak proposatuz, ekimenak har tzera bul tzatuz eta pu-
blikoan zein pribatuan adieraztera gonbidatuz. Horren ordez, oroimenari eta arauen 
errespetuari lehentasuna ematen dio, ikasleak molde batean sartu araziz. Era berean, 
eskolak, ikasleen izpiritu kritikoa bul tza tzeaz gain, lagundu beharko lituzkete modu 
egituratuan idaztera eta argudiozko solasaldiak manten tzera. Are eta gehiago kontu-
tan izanik belaunaldi berriek 3, 4 ala 5 lanbide ezberdin egin beharko dituztela be-
raien ibilbide profesionalean, nazioarteko lehiaren eta lan munduaren hauskorta-
sunaren ondorioz. Egokitu ahal izateko, kultura orokor zabala eta lan metodo 
sendoak eduki tzea premiazkoa bilaka tzen da; Mondragon Uniber tsitateko partaide 
direnek aipatu edo horren ezagu tza dutenek berre tsi izan dute bertako fakultateetan 
garatu ohi diren hezkun tza-metodologia gaurkotuek eran tzuna ematen diela profe-
sional malguaren eskariei, baina horren ordainetan balioak aldaratu gabe gainera. 
Izan ere, etorkizun hurbilean hezkun tza-sisteman aurreikusten diren aldaketek 
kezka sakona pizten dute, ikusita metodologiaren egokitasunaren ondoan, badela 
enpresen inguruko interes zeha tz bat orain artekoa eralda tzeko. Era berean, eskola 
eta enpresen arteko hartu-emanak, praktiken bidez gara tzea onuragarria izango li-
tzateke, beti ere curriculuma eta irakasgaien edukiak enpresek finka tzen ez dituzten 
bitartean. Izan ere, enpresa ba tzuek zenbait eskola diruz horni tzen eta beraz zeharo 
kontrola tzen dituzte. Hortik bost ala hamar urtera gaindituak izango diren prozedu-
ra ba tzuk erabil tzera eta irakastera bor txa tzen dituzte. Epe mo tzera, enpresaren tzako 
interesgarria izan badaiteke, langileri jan tzi eta operatiboa lortu baitezake, epe ertain 
bezain luzera, problematikoagoa da. Horren adibideetariko bat CISCOk finan tza tzen 
duen Sup Info eskola da.
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2.3.3.  Sustatu, finantzatu eta lehenetsi beharreko  
ikerketa-ildoak

Zien tzia-politikez galdetu ohi denean, lehen eran tzuna ezagu tza faltaren aitor tza da. 
Alorrari lotutako gai ororekin errepika tzen da ai tzin-neurri hori. Bestetik, ikerkun tza-
ahaleginaren norabidea berrantolatu eta garran tzizko lerroak hobe tsi ahal izateko, 
auzia ez legoke hala erabaki tzean, aldez aurretik zien tzia-politika berregitura tzean 
baizik. Zen tzu horretan, lagungarria da berrikun tzaren gaineko irakurketa garaikidea: 
ikerketen lehenestea, helburuek gidatua eta emai tzetara zuzendua izaki, balio mailako 
aldaketa bat ematea proposa tzen da. Aldaketak bi ondorio lituzke: batetik, ongizateak 
zuzendua izatea; eta, bestetik, ikerkun tza egonkor tzea eta segurtasuna berma tzea. 

a tzuek badiote, zien tzia eta teknologian dirua sar tzeko aukera, aurrekontuen arabe-
rakoa dela, bereziki defizitaren eta zorpe tzearen araberakoa, eta premiazkoak diren 
behar sozialekin alderatu behar direla, gehienek pen tsa tzen dute, aurrekontuen 
egoera  txarra izanik ere, eremu horietan inbertitu behar dela, ondorio zuzenak bai-
tauzka herritarren bizi tzan, esaterako, ADSLa ala telefono mugikorra lurralde osora 
hedatuz. Teknologia berrietan dirua sartuz, herritarrek aukera daukate Interneten 
bidez informazioa bila tzeko, galderak plantea tzeko eta baita izapide administrati-
boak egiteko ere. Eskuragarritasuna handi tzeaz gain, denbora irabazi dezakete. Ho-
rrez gain, ikerketa eta garapenean dirua sar tzeak, berrikun tza ahalbide tzen du eta 
ondorio onuragarriak eduki di tzake enpresen hazkundearen inguruan, merkatu be-
rriak irabazten baitituzte. Alderan tziz, inber tsio urriak, ikerlari gazte eta hoberenak 
a tzerrira joatera bor txa tzen ditu.

Zenbait eremu hobestea komeni da, osasun arloa esaterako, zeren gaixotasun ba tzuk 
geroz eta oldarkorragoak dira eta eritasun genetikoen aurkako trataera aurki tzea 
ezinbestekoa da. Halaber, ingurugiroaren babesa eta klimaren beroaldiren aurkako 
neurriak har tzea premiazkoa denez, energia berriztagarrien, bioerregaien eta ener-
gia aurrezteko metodo berrien inguruko ikerketa hobestea komeni da. Beste eremu 
nagusi bat, informazioaren eta teknologiaren teknologia berriek osa tzen dute, lurral-
de osoko herritar guztiek telefono mugikorreko estalduraz eta ADSLaz goza dezaten. 
Azkenik, inteligen tzia artifizialak aplikapen ani tz bezain garran tzi tsuak ukan di tzake. 
Medikun tzan, adibidez, robotikaren aurrerapenek aukera eskain tzen dute operazio 
minbera ba tzuk beso artifizialen bidez egiteko. Hori esanda ere gogokoaren ingu-
ruan mugaketa egitekotan, lehen une batean adostasuna erabatekoa da. Berrikun tza 
auzi praktikoek bideratua egon behar duelarik, bi dira ildo orokorrak: ikerkun tza-
ahalegina gaixotasunen iker tzera (osasuna eta medikun tza) eta ingurumena integra-
tzera (bestelako energiak; arrisku-eremuen zabal tzea eta zuhurtasun-prin tzipioa) le-
rrokatu behar da. 

Halakorik gerta tzea, ordea, beharrezkotasunaren ondorio bezala baino ez da ikusten: 
ezinbestekotasunak, fatalitateak edo lehiakortasunak (merkatu-eremu berrien ireki-
tzeak) soilik ekarriko dute joera nagusitua molda tzea (energiaren gaiarekin gerta-
tzen ari dena aipa tzen da horren lekuko bezala). Bestela, ez da ikusten aukerarik 
garaiko ildoak eralda tzeko, salbuespen gu txi ba tzuekin, ezen finan tza tzen diren ere-
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muak uneko moden araberakoak dira hainbat kasutan. Garai batean energia nuklea-
rra eta gaixotasun larrien aurkako  txertoen aurkikun tza hobe tsiak baziren, gaur 
egun, genetikari, neurobiologiari ala energia berriztagarriei lehentasuna ematen zaie. 
Zen tzu horretan, sinesmenek, baloreek eta ideologiek, baita ere gaurkotasuneko 
gaiek eta indar-harremanek zerikusia daukate egoera horretan. Nahikoa da, istripu 
nuklear bat gerta tzea, elikaduraren kalitatearen inguruko gai tz-bide batek eztanda 
egitea ala bioerregaien ondorio ekologiko lazgarrien inguruan  txosten bat plazara-
tzea, ikerketa egitarauak birmolda tzeko. 

Horrez gain, botere publikoek, komunikazio kanpainetan inbertitu beharko lukete 
erakusteko zien tzia eta teknologia ez direla elite bati erreserbatuak, baizik eta herri-
tar guztiongan eragiten dutela adi tzera emanaz. Era berean, zien tzia eta teknologian 
oinarritutako eta berezitutako enpresak sortu nahi dituzten per tsonak lagun tzea 
komeni li tzateke. Horrez gain, hiru eremutan dirua sar tzea gomenda tzen da:

1.  Irakaskun tzari lehentasuna ematea, ikasleak, berrikun tzara eta ikerketara bul tza-
tzeko. Horrek, pedagogia molda tzea eska tzen du, malgutasun gehiago sartuz.

2.  Ipar Euskal Herriak irakaskun tza eskain tza oparoagoa eskaini beharko luke, gaz-
teak bertan geldi daitezen, eta Paue, Bordele ala Parisen ez menpe egoteko; ho-
rrela izan dadin, Uniber tsitate propioa eduki tzea premiazkoa delarik.

3.  Beka gehiago banatu beharko lirateke zeren ikasle guztien gurasoek ez daukate 
nahiko baliabiderik beraien seme-alaben ikasketak ordain tzeko.

4.  Finan tzazioa, ebaluaketa sakon bati lotua izan beharko li tzateke, besteak beste, 
kongresuen, argitalpenen eta ziurtagirien bitartez. 

5.  Oinarrizko ikerkun tza bul tza tzea premiazkoa da, aurkikun tza eta aplikapen tek-
nologiko guztien oinarrian baitago.

Enpresei dagokionez, zenbait ikerketa eremu hobesteko joera daukate, etekinak es-
pero dituztelako eta aplikapen zuzenak atera nahiz. Hori dela eta, diru emaileek 
ikerketa aplikatuari lehentasuna ematen diote, oinarrizko ikerketaren kalterako, ez 
baita hasieratik errentagarria. Oro har, botere publikoek eta enpresek zien tzian eta 
teknologian dirua sartu dezaten, ezinbestekoa da laborategietan, Uniber tsitateetan 
eta enpresetan lan egiten duten ikerlariengan konfian tza eduki dezaten. Ziurtasuna 
izan behar dute, inberti tzen duten dirua ongi erabilia, baliagarria eta epe ertain be-
zain luzean errentagarria izango dela. 

Bitartean, arazo eran tsi bat ere ikusten da, eztabaida-taldeetan kezka suposa tzen 
duena. 

1.  Ikerkun tza-lerroak lehenestea irabaziak motibatuta badator eta kon tsumo-
praktika bada irabazien iturria, aurrerakun tzak ere ondorioz herrialde garatue-
tako kezketara begira egingo dira. 

2.  Hori bera arazo izateaz gain, horri lotua dago kezka eran tsia: egun normal tzat 
jo tzen duguna, edota gizarte-politiketatik eran tzuna merezi duena («arazo sozia-
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la»), etorkizun hurbilean «arazo zientifiko» bezala kon tsideratua izango dela. Ho-
rren lekuko bi dira: per tsonen bizi tzak (gaixotasun bezala ulertua) eta ingurume-
na (arazo tekniko bezala ulertua), auzitan legokeena bizi tza-eredua bera 
izanagatik ere. 

2.4.  Zientzia eta teknologia jardueraren 
balorazioa

Atal honetan, zien tziaren testuinguru sozialari buruzko per tzepzioak ikertuko dira. 
Zien tzia eta teknologiaren eginbehar soziala ez dago auzitan baina ikusi dugu zien-
tziaren osagai sozialei eta instituzionalei buruzko kezka badagoela. Laugarren atal hone-
tan zien tziaren irudiak bere testuinguru ekin tzailean kokatuz aztertuko dira: jendeak 
zien tzia eta ariketa zientifikoa bereizten baditu, bigarren hori aztergai hartuko dugu. 
Praktika zientifikori loturiko instituzio desberdinak, horrek garapen zientifikoan dituen 
eraginak eta gizartean izan di tzakeen ondorioak ikertuko dira, hurrenez hurren. 

Atal honek, zien tzia eta teknologia jardueren balorazioa egiten du: 1) zien tzia eta 
teknologiaren ekarpen onuragarri eta arrisku tsuak izendatuz; 2) zien tziarekin harre-
mana duten hainbat erakundeen aurrean sor tzen den konfian tzaren ala mesfidan-
tzaren arrazoiak aipatuz; eta 3) zien tzia zein teknologiaren baitan egiten den ikerke-
ta eta garapenaren deontologia aztertuz.

2.4.1. Ekarpenak eta arriskuak

Zien tzia eta teknologiari buruzko ikuspegi baikorrak lotura estua dute haien eginki-
zun sozialarekin eta kulturalarekin. Era berean, mugaketa bat dago eta muga-kon-
tzien tzia bat ere bai. Deigarria da kasu guztietan ere, ekarpen zein arriskuei buruzko 
erreferen tzia-markoari dagokionean, egunerokotasuna eta harreman per tsonal 
zein sozialei dagozkien auziak direla. Isilpeko adostasun bat dago zien tziak eta 
teknologiak suposatu dituzten aurrerapenak onar tzean. Halere, gonbidatuen parte 
har tzean erreferen tzia alderdi ezkorrei egiten zaie, zehazki, kontrola eta boterea 
galdu izanari. 

Zien tzia eta teknologiaren onurekin hasita, honakoak zerrendatu daitezke:

—  Informazioaren eskuragarritasuna eta komunikazio aukerak zabal tzea, batez ere 
urrun dauden per tsonekin. 

—  Medikun tzaren aurrerapausoak, hala nola, genetikan eta minbizian baita ere 
gaixotasunen diagnosian eta trataeran.

—  Biztanleriaren bizi iraupenaren luzapena eta bizi kalitatearen hobekun tza.

—  Ongizatearen hobekun tza, jan tzi garbigailu, igogailu, mikrouhin ala autoaren 
medioz, besteak beste.
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—  Munduaren ezagu tza hobea, herrialde, kultura, ekoizpen eta pen tsamolde des-

berdinak ezagutaraziz.

—  Hainbat gestio Interneten bidez egin daitezke, esaterako banku kontuen ku-
deaketa ala zergen ordainketa. 

—  Oinarrizko beharrak ase tzea: jatea, janztea, egoi tza bat eduki tzea edo eskolara 
joatea.

—  Ezagu tza, irakurketa eta ulermena hobetuz, zien tziak, hobeki ekiteko aukera 
eskain tzea.

—  Nahiz eta modu mugatuan eta eremu urrian izan, gizartea eta gizakia aurreraraz-
tearen sentimendua.

Horren parean, zien tzia eta teknologia beste hainbat arriskuren baliokideak dira:

—  Zien tzia eta teknologiarekiko menpetasuna, bereziki, Internet, bideo joko eta 
telebistaren ingurukoa.

—  Teknologiak gizakia geldotasun batean murgil tzen du. Duela hogei urte, meka-
nika zerbait menpera tzen zuen edozein per tsonak bere autoa konpondu baze-
zakeen, gaur egun, elektronikaren tokia hain da handia non auto konpon tzaile 
batengana joatea ezinbestekoa bilakatu den.

—  Zien tzia eta teknologia hain azkar alda tzen dira non, berrikun tzaren aurrean 
baino, hobekun tzarenean gauden, eremu ba tzuetan beste ba tzuetan baino argia-
goa delarik. E txegin tzan, esaterako, egunero material eta prozesu berriak sor tzen 
dira.

—  Geroz eta zailagoa da berrikun tza zientifiko eta teknologikoak jarrai tzea eta pro-
zesu horretan eragile izatea.

—  Mundu birtualaren geroz eta toki handiagoa, mundu birtuala benetako mundua-
ri hobestea eta biak ez bereizten jakitea.

—  Pen tsaera uniformiza tzeko arriskua, pen tsaera bakarra gailen tzen baita.

—  Teknologia berrien hedapenari esker, ingelesaren nagusitasuna komunikazio 
hizkun tza lez.

—  I txiduraren eta bakardadearen arriskua.

—  Kon tsumo gizarte batean, behar berrien sorrera, geroz eta tresna azkarragoak, 
indar tsuagoak eta ederragoak behar baitira. 

—  Lanaren teknikotasun eta automatizazio handiagoak, langileak kalera tzea dakar; 
ku txatila automatikoak adibide direla.

—  Teknologia berriek askatasun indibidualak murrizten dituzte, per tsonak zain-
tzea, sailka tzea eta kontrola tzea ahalbidetuz.



74

Zientzia eta teknologiaren gizarte iritziak eta irudikapenak Euskal Herrian. Bere tratamendua eguneroko prentsan

—  Berrikun tza zientifiko ba tzuen ondorioak aurreikustea zaila da, genetikoki eral-
datutako organismoek erakusten duten bezala.

—  Zien tzia eta teknologia ez dira nahikoa arautuak.

—  Geroz eta gehiago, zien tzia eta teknologia diru etekinei lotuak daude; nahiz eta 
tarte nabarmena egon, iker tzaile kar tsuek laborategietan egiten duten lan zien-
tifikoaren eta enpresek merkatura atera tzen dituzten aplikapen teknologikoen 
artean.    

—  Zien tzialariek uste dute zien tzia helburu bat dela eta ez tresna bat.

—  Gizartearen aurrerapenaren bilaketak, lurra eta gizakia kolokan jar tzen ditu.

—  Zien tzia eta teknologia botere gune bilakatu dira.

—  Zien tzialariak beraien komunitatean ixten dira, hizkun tza, kode eta erreferen tzia 
propioak erabiliz.

—  Zien tziak egia aurki tzeko handinahia dauka, integrismo positibista batean ero-
riz. 

—  Espezializazioak i txidurara eta bakardadera darama, nahiz eta zeharkako ikuspe-
giek beraien mugak ukan, zeren ezin daiteke beti metodo bat bere testuinguru-
tik atera beste alor batean aplika tzeko.

—  Erabateko espezializazioak ez du lankide tza lagun tzen zeren, trukatu ahal izate-
ko, orokor tze maila batera iristea ezinbestekoa da.

—  Ikerkun tza publikoa, ez da nahita nahiez ongizatearekin eta ondasunarekin lo-
tzen. Adibidez, estatu fran tsesak zentral nuklearrak eraiki tzen eta bonba nuklea-
rren eztanda egitea gauza tzen ditu.

—  Internetek bortizkeria heda tzen lagun tzen du baita arrunta bilaka tzen ere. Adi-
bidez, Baionako fakultateko ikasle ba tzuek, Iraken zegoen Estatu Batuetako sol-
dadu baten buru moztea erakusten zuen bideo bat lagunen artean hedatu dute.

Muga-kon tzien tzia bat dago. Erosotasunaren ordaina teknologiarekiko menpekota-
suna da: alde batetik, makinizazioa; eta, beste aldetik, ohituren aldaketa. Hor koka-
tzen da hautemate-aldaketaren motiboa: teknologiak ezinbestean ohiko portaerak 
eralda tzen dituelako, bizi tza-estiloak berak alda tzeraino. Honek berarekin bi ondorio 
dakar tza: bizi tza-ohituren aldaketak (erraztasunaren nagusitasunak) osasun-arazoen 
hazkundea dakar eta, horri lotuta, ezagu tza-merkatu berrien zabal tzea. Muga-kon-
tzien tzia, oraindik eta gehiago, ondorio horiekin aberasten da: teknologiekin batera 
heldutako aldaketa kulturalari konponbidea ematerakoan letozke zien tzia-aurrerapen 
ugari (alegia, erraztasunak eta erosotasunak eragindako gaixotasunen senda tzea), 
baina kasu guztietan auzi tekniko bezala formulatuak eta bizi tza-estiloen auzia 
eztabaida tzeke. 

Muga-kon tzien tziak, baina, mugak ditu egoera birmolda tzeko. Ez dago baikortasunik, 
aldaketarik eman daitekeen hausnar tzerakoan. Zien tziaren testuingurua interes eko-
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nomikoek baldin tzatua egonik, beste mota bateko balioak baztertuz, jarrera deter-
minista bat nagusi tzen da: kultura-egoki tze etengabeko bat gertatuko da, etengabe 
teknologiaren beharretara gu egokituz. Horrela, bizi tzaren etika (giza natura) nahiz 
balio estetikoak (per tsona eta bere i txura) teknologiak ahalbideturiko aukera-espa-
zioetara egokituko dira, eta ibilian ibilian normal tzat joko ditugu. Dagoeneko kultu-
ra garaikidearen ezaugarri dira: erosotasuna, epe mo tza, berehalakotasuna eta biz-
kortasuna. Hor dago arriskuak hautematearen motiboa: ohiko usteek porrot egin 
dute eta orain ez dago ikuspegi adostu bat, baina gainera ezkortasuna sentipen 
orokortua da. 

Zien tziaren gida-prin tzipioak ikusita, lehiakortasuna arda tz nagusi bilaka tzeak bi 
ondorio ditu: alde batetik, zeharkako hobekun tza eta orobat auzi publiko bezala kon-
tsidera tzea eragozten da (auzi pribatu bezala uler tzen da gaur egunean, bere eginki-
zun sozialaren eta kulturalaren kaltetan); eta, bestetik, emai tzen lauda tzeak bizkorta-
suna («berehalakotasuna eta merkatura bizkor atera tzea») esanahi duen heinean, 
emai tzen fidagarritasuna auzitan ipin tzen da, batez ere egiaren zati osoa falta den 
aldetik. I txaropenen gainean eraikitako diskur tsoek zalan tzak ireki tzen dituzte; jen-
deak mesfidati har tzen ditu aurrerakun tzari buruzko adierazpenak (susmoa duelako 
publizitatetik asko duela eta pen tsa tzen duelako bere ondorio guztiak ain tzat hartu 
gabe sustatuko direla).

Arazoa ez da tza zien tzian eta teknologian, horiek testuingurutik at eta modu abstrak-
tuan ulertuta, baizik eta haren testuinguruan (zien tziaren testuinguru soziala) eta 
berrikun tzek eraginkorrak izan eta zen tzua izan dezaten sorturiko testuinguruetan 
(zien tzia merkatura tzeko testuinguru soziala). Hautemate adostua da gaur egun gi-
zartea dagoela teknologiaren zerbi tzura pen tsatua eta antolatua.  

2.4.2. Konfiantza eta deskonfiantzarako motiboak

Zien tzia eta teknologiari lotutako erakundeei buruzko iri tziaz galdetuta, urrun tze 
bat nabari tzen da. Muga-kon tzien tzia berreskura tzen da instituzioekiko jarrerak 
adierazterakoan: aterakin-irizpidea nagusi tzen den heinean, erakundeen artean 
(zien tzialariak, politikariak, enpresariak, kazetariak) kidetasuna eta interesen arteko 
bateratasuna nabarmen tzen dira. Halere, oharmenak neurri batean paradoxikoak 
ere badira. Hala, CNRSren kasua aipa liteke, Ipar Euskal Herriko eztabaida-taldeen 
aipamenetatik jasota: ikerkun tzan dabil tzan erakundeek, CNRS esaterako, konfian-
tza sor tzen dute, publikoak, neutralak eta zorro tzak direlako baita ere ongizate pu-
blikoa bila tzen dutelako. Ez dabil tza botere eta merkatu logiken arabera. Ikuspegi 
hau ez dator zeharo bat errealitatearekin. Hain zuzen ere, CNRSi i tsa tsitako labora-
tegiak publikoak diren eta Fran tziako Ikerketa Ministerioak finan tza tzen dituen 
arren, ekarpen horrek laborategien aurrekontuaren % 30etik eta % 50era bitartekoa 
besterik ez du ordezka tzen, esan nahi baita gainon tzeko dirua eragile pribatuen 
bidez eskura tzen dutela. Era berean, laborategi ba tzuk nahasiak dira, ho ts, CNRSaz 
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gain, Uniber tsitate publiko ala pribatuak eta, kasu ba tzuetan, fundazio ala enpresak 
osa tzen dituzte.

Alabaina, aterakin-irizpidea tarteko, egoera horren ondorio bezala, disparetasunak 
ere ikusten dira. Adibide garbienak bezala bi aipa tzen dira: aldaketa klimatikoaren 
kasua da bat, i tzal berezikoa azkenaldian, eta horregatik beragatik haserrea sorrarazi 
duena; eta elikagaien kontrolari eta kalitateari dagokiona da bestea, obligazioak eta 
prestigioak eragina, merkatu-interesen araberakoa, eta etiketaren ordainetan proze-
sua (ekoizpena eta biltegira tzea) bigarren mailan uzten duena. Adierazpenekiko si-
nesgarritasuna ahula da. 

Ai tzitik, mesfidan tza ere sor tzen dute: 1) ikerketa zientifikoak muga etiko ba tzuk 
gainditu dituelako, klonazioarekin esaterako, 2) berrikun tza zientifiko eta teknolo-
gikoak mesfidan tza sor tzen dutelako, 3) gai ba tzuen ezagu tza ezak per tsonen mani-
pulazioa ahalbide tzen baitu, 4) aurkikun tza zientifiko eta teknologikoak geroz eta 
gehiago merkatura bideratuak baitaude, 5) erakunde horiek frogatu behar baitute 
jaso duten dirua errentagarria dela eta ondorio baikorrak dauzkala enpresaren tzako 
eta biztanleriari onurak sor tzen dizkiola, 6) zenbait aurkikun tza isilpean manten-
duak dira edota ez daukate aplikapenik, finan tza interes ba tzuei kalte egin diezaie-
ketelako, 7) aurkikun tza zientifiko ba tzuk erabilpen politiko eta militarreran tz desbi-
deratuak dira, 8) ikerlariak ez dira nahiko mesfidati armadak finan tza tzen dituen 
ikerketa egitarauen inguruan, 9) ikerlariek ez dituzte ikerketa prozesu osoaren urra-
tsak menpera tzen eta 10) armamentu berriak eta energia nuklearra gara tzeko asmoa 
daukaten egitasmoetan parte-har tzen dute. Preseski, doktoregai batek, % 70ean Fran-
tziako Defen tsa Ministerioak finan tzatutako ikerketa egitasmo batean parte har tzen 
du Korsikan. 

Ikerketa ildo berriak susta tzearekiko preben tzioa eta mesfidan tza eragileei eta 
hauen motiboei begira aipatu ohi da. Jokoan dauden interesen eta sustapenaren 
araberakoak izaki zien tziak eta teknologiak hartuko dituzten bideak, hauek gizarte- 
eta ingurumen-arriskuen ordainetan gerta litezke. 

Neurri berean, muga-kon tzien tziari lotuta goi- (klima, biodiber tsitatea) eta behe-
mailako (nano-, bio-, giza natura) muga naturalen gaindi tze bat bizi dugula eta horren 
gaineko eztabaida falta aipa tzen da. Ez da egoki bezala irizten zien tziak posible duen 
oro bideragarri tzat jo tzea, baina horren ordaina ez da zien tziari mugak eta debekuak 
ezar tzea, baizik eta horren gaineko kon tzien tzia hartuta ari tzea. Adibidez, oposi-
zioa ez da ikerketa genetikoan emaniko aurrerakun tzarekiko (ezagu tza aldetik eta 
horrek ekar di tzakeen aurrerabide sozialen aldetik gainera babesa jaso tzen du), bai-
zik eta kontrolek, ikerketa-lerroek eta antolamendu sozialek sorrarazten dute jazar-
tzea.  

Auzitan dagoena ongia amankomuna da. Beharrezkoa irizten da zien tziaren ingu-
ruko hi tzarmen sozial berri bat: zien tzia-politiken hastapenetan hi tzartutako tes-
tuingurua aldatu egin delako, eragile berrien integra tzearekin eta ezagu tzak ireki-
tako eremu berriekin. Halere, esperien tzia historikoen irakaspenak eta gaurko 
ekonomian ezagu tzak duen garran tzia ikusita, ezkortasuna nagusi tzen da; ekono-
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mia eta ezagu tza elika tzen direlako, alegia. Gainera, kritikak nabarmendu egiten dira 
erakundeen moral bikoi tza dela eta.

Halere, jendearen partehar tzeak ez du sostengu berezirik; partehar tze soziala garran-
tzi tsua irizten da, baina ez da beharrezkoa den zerbait eta konponbide bat ere ez. 
Horren arrazoia da politikariek badakitela ongia zertan da tzan (garapen jasangarria) 
eta horren ezintasuna interes ba tzuen gailen tzeagatik gerta tzen dela. Parte har-
tzearekiko zalan tzak bi arrazoiri lotuak daude: batetik, jendeak aitor tzen du ez duela 
ezagu tza nahikoa; eta, bestetik, zien tziarekiko eta honen aurrerapenarekiko konfian-
tza erabatekoa da («zien tzialariengan sinesten dugu»). Ai tzitik, jendearen konfian-
tza-ezaren motiboa ordezkari tza faltan legoke, «zien tzialariengan sinesten dugu, 
haiek erabakia on tzat jo tzen dugu, baina beste gauza bat da zien tzia-sistema 
honekin bat etor tzea eta erabaki politikoak on tzat ematea»; erabaki-guneetan 
herritarren interesak gu txiestearen sentipena dago, hain zuzen ere. «Badakite zein-
tzuk diren gure kezkak eta guztion ongizaterako bidea ere bai, baina beste in-
teres ba tzuk jarrai tzen dituzte beraien erabakiak har tzerakoan.»

Bereizketa garran tzi tsua da: parte har tzeko motibo eza konfian tzari lotuta dago 
(zien tzialariek sinesgarritasuna dute eta ariketa zientifikoa modu baikorrean balora-
tzen da), baina era berean konfian tza-eza sor tzen du ordezkapen faltak (herritarren 
kezkak eta ongizatea ez dira ikerlerro bat edo bestea hauta tzeko lehen irizpidea).

2.4.3. Analisi deontologikoa

Talka bat nabari tzen da zien tzialariaren moralaren («praktika onen kodea») eta le-
hiakortasunaren nagusitasunaren artean. Iker tzailearen egoera da horren arrazoie-
tako bat: batetik, zien tzialariak eskain tzen diren egitasmoetara aurkeztu behar du 
bere burua; eta, bestetik, ikerketaren emai tzak ekoizpen zeha tzetara bideratuak dau-
de. Lehiakortasuna iker tzailearen eremu guztietan dago: bekak eska tzerakoan; ezagu-
tza lor tzeko bidean; emai tzen lor tzean. 

Ikerketa zientifikoak ez dauka nahiko mugarik eta, arauak egon arren, zenbait ikerla-
rik gaindi tzen dituzte, emai tzak jarraian lortu nahi dituztelako, diru asko irabazteko 
aukera ikusten dutelako, ospe tsuak izateko gogoz ala laborategiaren presiopean 
daudelako. Zen tzu horretan, maila batean behin tzat, zien tzialari bakoi tzaren eskue-
tan dago, bere etikaren arabera, muga horiek gaindi tzea ala ez. Adibidez, ikerlari 
bakoi tzak erabaki dezake armadaren tzako lan egin ala klonazioaren inguruan ikertu 
ala ez. Egoera horren aurrean, ezinbestekoa da muga ba tzuk jar tzea, diru publikoaren 
banaketa eta erabilpena zainduz, egitarau arrisku tsuen garapena oztopatuz eta lege-
dia indartuz.

Beraz, garai honetako egoeraren aurrean baliozko tzat jo tzen dira etika eta legedia. 
Baina ez kanpotik finkaturiko eta gehiegikeriei aurrea har tzeko mekanismo tekniko 
bezala. Ai tzitik, garaiko dinamikak auzitan jar tzeko neurriak behar dira. «Adabaki 
hu ts bat izango ez badira, eztabaidatu beharrekoa egiten ari garen hau guztia 
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da, zergatik eta zertarako, asmoak eta ondorioak, eredu guzti bat, eskuetatik 
ihes egin diguna.» 

Zien tziaren gaineko konfian tzak eta zien tzialariekiko sinesgarritasunak ondorio be-
zala hau dakar: alegia, metodo zientifikoaz arduragabe tzea eta iruzurra egitea, beti 
posible izanagatik ere, ez-ohiko tzat jo tzea. Jendeak ez du uste iruzurren joera ohikoa 
denik. Arazoa beste bat da, ho ts: ikerketa-ildoak hauta tzeko motiboak, diziplinen 
artean emaniko aldaketak eta horren arrazoiak, ezagu tza aukera tzeko, ekoizteko, 
baliozta tzeko zein merkatura tzeko moduak. Izan ere, zien tziak ezagu tza arrazionala 
eta objektiboa lortu asmoz ariketa sozial bat bezala diziplina zientifikoari eran tzuten 
dio, baina objektibotasun estandarrek aldez aurretiko arau eta helburuei eran tzuten 
diete (zien tzialarien langin tza eta praktika zientifikoa laborategitik eta ariketa kogni-
tibo zein tekniko batetik harago doa). Hor dago auzia: zien tzialarien langin tzan iru-
zurra ez-ohiko tzat jo eta zien tzialarien lan objektiboa sinesgarria izanagatik ere, ob-
jektibotasun estandarrak (adibidez, «arrisku tsua»; «bideragarria»; «bidezkoa»; 
«onuragarria», eta abar) laborategitik at dauden sareetan modulatuak izaten direla, 
eta oro har asetasun-irizpideak ere bai.  

2.5. Zientziaren komunikazioa

Zien tziaren komunikazioaz galdetuta, bereizi egin behar dira herritarren interesa eta 
herritarrek informazioari buruz duten oharmena. Herritarrak zientifikoki alfabeta-
tuak egotea garran tzi tsua da, baina hori ez da nahastu behar informazio zientifikoare-
kiko izan di tzaketen balorazioekin. Bigarren hori da atal honetan hizpidera jaso tzen 
dena. Bereizketa egitea egokia da, eztabaida-taldeetan ikusi baita herritarrek interesa 
erakusteko aurre-baldin tza bat dela komunikabideen aldetik mekanismoak, formak 
eta estiloak alda tzea. Nolanahi den, interes-falta agerikoa da, baina hori ez da aldeko-
tasunaren kaltetan gerta tzen.

Azken atalak, zien tzia komunikazioa jorra tzen du, hiru eremu hobe tsiz: 1) zien tzia 
eta teknologiari buruz, zein informazio iristen zaien komunikabideen bidez; 2) zein 
arreta eskain tzen dieten bide ezberdinetatik igorritako zien tzia eta teknologia gaiei; 
eta 3) zein diren zien tzia eta teknologia komunikazioaren indar-gune eta ahulta-
sunak.

2.5.1. Komunikabideetatik jasotako informazioa

Oro har, komunikabideetan ager tzen den informazio zientifiko eta teknologikoa ez 
da nahikoa eta, plazara tzen diren informazioak, aurkikun tza eta asmakizun nagusie-
tan zentra tzen dira, publiko zabal bati interesa tzen zaiola pen tsa tzen baitute. Hala-
ber, eztabaida taldeetako partaideek diote eurak iker tzen ari diren eremuei buruz 
argitara tzen diren informazio gehienak, edo gezurrak, edo interesik gabekoak direla. 
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Eta, beste eremuak ongi ez menperatu arren, an tzekoa gerta tzen dela suposa tzen 
dute.

Informazio zientifikoa kezka-gune bilaka tzea eta horren susta tzeko mekanismoak 
sor tzea garran tzi tsua irizten da. Bi mailatako kritikak nagusi tzen dira:

—  Alde batetik, kultura politiko eta mediatiko bat tarteko, zien tziaren gaineko inte-
res eta konpromiso soziala ez susta tzeko asmo bat dago; ustea da horrek badue-
la ikustekorik gure kultura politikoan herritarrekiko mesfidan tzarekin eta eraba-
ki-guneetan herritarrei parte har tze politikorako aukerak zail tzearekin. 

—  Beste aldetik, zien tzialariengandik ere ez da herritarrengana hurbil tzeko inolako 
asmo eta kezkarik an tzematen, adibidez, beraien ikerketen eta aurrerapenen 
berri emateko. Azalpena uste honetan oinarrituko li tzateke: zien tzialariek lan 
hori denbora-gal tze bat bezala ikusten dute eta zien tziarekiko baikortasun eraba-
tekoak oposizio-eza aurreikustea dakar (zien tzialariek badakite dibulgazioak ez 
duela legitimazio-mailan eraginik). Zien tzialarien interes soziala erabaki-guneeta-
ra begira dago.  

Hedabideetan helarazitako informazioari dagokionean, titularrak axola du; aldeko 
jarrerarekin edo kontrakoarekin, baina sen tsazionalismoak inporta du. Neurri be-
rean, uste da oraindik lortu gabeko emai tzen berri ematen dutela, nagusiki erakunde 
desberdinen arteko elkarketak edota interes-batera tzeak tarteko; erretorika horrek 
lor tzeke diren emai tzak mozorro tzen ditu eta ziurtasunik gabeak izan litezkeen on-
dorioak ere bai. Guztiaren motiboa finan tziazioa lor tzea eta merkatu-eremuak ireki-
tzea zatekeen.  

Ai tzitik, informazioari begira prozesu zientifikoari bere osotasunean ipini behar 
zaiola arreta nabarmendu dute. Hau da, haren osagai guztiak jaso behar direla, hala 
nola, osagai kognitiboa, soziala eta instituzionala. Izan ere, informazioak herritarren 
interesa eta alfabeta tzea helburu izan behar ditu, baina horrekin batera gaurko iker-
keta zientifikoaren deskribapen osoak ere bai: finan tzazioa, azpiegiturak eta lan tal-
dea, iker tzaileen esfor tzua eta sakrifizioa adi tzera eman behar dira, besteren artean. 

Baina, komunikabide bakoi tzak bere berezitasunak dauzka:

—  Pren tsak, esaterako, artikulu bereziak eskain tzen dizkio asmakizun bati eta 
merkatura ateratako ekoizpen berri bati, batez ere enpresek ala herritarrek be-
raien eguneroko lanean ala bizimoduan erabili badi tzakete. Geroz eta gehiago, 
egunkariek sail bereziak teknologia berriei eta goi mailako teknologiari dedika-
tzen dizkiete.

—  Sciences et Vie gisako magazin berezituek, zien tzia eta teknologiari loturiko zen-
bait gai sakon tzen dituzte, publiko zeha tzagoei zuzenduz.

—  Ikus-en tzunezko kateek, France 5, Arte, France Inter ala France Infok alegia, 
emankizun eta kronika bereziak proposa tzen dituzte, La tête au carré adibide 
dela, baita gau tematikoak ere. Garai batean, Il était une fois la vie bezalako 
marrazki bizidunak ere plazara tzen ziren.
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—  Publizitatearen eta lanbide argitalpen berezituen bidez, informazioa jaso tzen 
dute azken belaunaldiko telefono mugikor, mikroprozesagailu ala MP4ari buruz, 
nahiz eta informazio hori bideratua izan, kon tsumi tzaileari zuzendua baita.

—  Internetek hobari asko dauzka, argitalpenak aurki tzeko eta ondoren irakur tzeko, 
dokumentuak jaisteko,  txostenak inprima tzeko, mezuak bidal tzeko, liburuak 
eska tzeko, artikuluak nazioarteko aldizkarietara igor tzeko ala eremu bereko 
zien tzialariak ezagu tzeko eta hartu emanetarako.

Dibulgazio indar bat egiten dutenean, publikoaren interesa piztea lor tzen dute, zien-
tzialariek erabil tzen duten hiztegi i txia gaindi tzeko aukera eskain tzen baitute, uler-
garritasuna hobe tsiz. Dibulgazioak, zien tzia ez sakraliza tzea eta eskuragarri bilaka-
tzea ahalbide tzen du. Dibulgazioaren garran tzia onar tzen da, baina komunikazioa 
hobesten da: alde-ani tzeko elkarrizketa sustatu beharko li tzateke, eta gai desberdi-
nak integratu informaziora; gainera, uste da horrek zien tzialariak langin tza horretara 
behartuko lituzkeela, euren nagusitasuna auzitan egon daitekeen usteak hartara era-
ginda. 

Herritar alfabetatuak izatearen xedeetako bat zien tzia-politikei buruzko gatazketan 
erabakiak hartu ahal izatea denez («alfabetizazio zientifiko zibikoa»), kasu horretan 
informazio zientifikoa auziaren alderdi ez-kognitiboetara heda tzea proposa tzen da, 
eta aurrerapenak eska tzen dituen ondorioetara ere bai. Jendeak une oro errepika-
tzen du zien tzia-politikei buruzko ezagu tza falta; eta hori dioenean, zien tzia-sistema 
osoari buruzko ezagu tza izatearen zilegitasunari egiten zaio erreferen tzia.

2.5.2. Komunikabide desberdinei jaramon egitea

Kontutan hartu behar da zien tziaren komunikaziori buruz egindako balorazioak beti 
ere komunikabide zeha tz bat erreferen tzia tzat hartuta eginak daudela: alegia, telebista 
da informazio zientifikora gertura tzeko modurik arruntena eta, zehazki, informatiboe-
tan helarazitakoa. Honek eragiten duena da informazio zientifikoa sinplifika tzea eta 
herritarrak azken emai tza (aurkikun tza) soilik beregana tzea eta hori ere inolako zehaz-
tapen gehigarririk gabe buru tzea, informazioa jaso tzen duten kasuetan. 

Ipar Euskal Herrian komunikabideetako ekoizpenen aniztasuna azpimarra tzen da. 
Hegoaldean Muy Interesante (aldizkaria) edo El Hormiguero (telebista programa) 
badira bere kasuan aipa tzen direnak, Ipar Euskal Herrian komunikabideei buruzko 
gogoeta sakonagoa da. Hala, zien tzia eta teknologiari buruzko gaietara iristen dira, 
batik bat, telebistaren bitartez. France 3-k C’est pas sorcier proposa tzen duen bitar-
tean, France 5-ek Le Journal de la santé plazara tzen du osasunaren inguruko be-
rriak aipa tzeko, M6-k E=M6 aurkezten duen une berean, nahiz eta denbora joan 
ahala bere jatorrizko helburutik urrundu. Dibulgazio emankizun horiek publiko za-
bal bat uki tzen dute. Artek ere, dokumentalak, eztabaidak eta filmak proposa tzen 
ditu, genetikoki eraldatutako organismoei ala klimaren beroaldiari buruz. Interesga-
rriak dira, nahiz eta beherapenak izan eta, ondorioz, punta-puntako gaurkotasunetik 
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pixka bat urrundu. Pren tsa ida tziak ere, gai horiek jorra tzen ditu. Sciences et Avenir 
gisako aldizkari berezituek, soilik gai zientifikoak azter tzen dituzten bitartean (haur 
eta nerabeen tzako edizio bereziak proposa tzen dituzte, Sciences et Vie Junior adibi-
de dela), Le Nouvel Observateur, Le Figaro Magazine, L’Express ala Marianne 
moduko astekariak eta Le Monde bezalako egunkari generalistak artikuluak eskain-
tzen dizkiete teknologia berriei eta aurkikun tza zientifikoei. Zien tzia eta teknologian 
berezituak dauden ikasleek Nature bezalako aldizkariak irakur tzen dituzte beraien 
kultura orokorra zabal tzeko, beraien eremuko gaiak sakon tzeko eta beraien ikerke-
tak aberasteko, batez ere tesia egiten ari direlarik.

Internet geroz eta informazio iturri garran tzi tsuagoa da, munduan egiten den ikerke-
tara iristea ahalbide tzen baitu. Zen tzu horretan, ikerketa lana asko erraztu du, infor-
mazioa eskura ezarriz, datuen trukaketa baimenduz, bidaia denborak murriztuz eta 
gastuak gu txituz. Arazoa da, informazio sobera dagoela eta zaila dela datu horiek 
sailka tzea eta egiazta tzea.

Komunikabide horien alboan, informazio iturri ohikoagoak erabil tzen dituzte, batez 
ere doktoregaiak direnek: 1) zien tzia eta teknologiari buruzko hi tzaldietara joaten 
dira, 2) zien tzia liburuak irakur tzen dituzte, izan dadila beraien ikergaiari buruz edo-
ta interesa tzen zaizkien beste eremuei buruz, bata berezitua den bitartean bestea 
dibulga tzailea delarik, eta 3) Jules Vernes ala Aldous Huxley-ren eleberriak baita La 
Chine s’éveillera ala 1984 gisako liburuak lei tzen dituzte, ondoren gertatu dena 
maila batean aurreikusi baizuten.

Bestalde, aitor tzen da ez dugula informazio egokia, are eta gu txiago gizartean gerta-
tzen diren aldaketekin konparatuz gero. Halere, herritargoari begirako informazio 
zientifikoari dagokionean, aldiro errepikatua da ideia berbera: egiazki garran tzi tsua 
une hauetan zien tzia eta teknologiaren etorkizunari buruzko eztabaida da, eta ez 
gertakari bati edo besteari buruzko dibulgazioa. 

Gainon tzean, informazioaren kalitatea aldatu egiten da aldizkari espezializatuetan 
nahiz dibulgaziozkoetan, baina horiei arreta ipin tzen diena zien tziaren osagai kogni-
tiboez arduraturiko gu txiengo bat baizik ez da. Horiek bere errespetua merezi dute, 
baina erlatibizatu egin behar da beraien irismena eta, beraz, balorazioa.

2.5.3. Sendotasunak eta ahultasunak

Zien tzia eta teknologiari buruzko informazioa maiz konplexuegia da. Komunikabi-
deek ez badute behar den indarra egiten hori ulergarria eta erakargarria bilakarazte-
ko, herritarrek ez dute interes handirik erakusten, ez daude indar berezi bat egiteko 
prest eta ez daukate gai horiek uler tzeko gu txiengo kultura zientifikorik. Plazara tzen 
diren artikuluak ez daitezen publiko berezi bezain  txiki batera mugatu, ezinbestekoa 
da dibulgazio esfor tzu bat egitea, irakurlea, argazki, eskema eta irudien bidez, ahal 
den neurrian lagunduz.
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Ikus-en tzunezko kate generalistek emankizun dibulgatiboak proposa tzen dituzte, 
nahiz eta gu txiegi izan eta ordutegi  txarretan hedatuak izan. Hala ere, Iparraldean 
zerbi tzu publikoaren kulturari eta telebista publikoen kalitate erlatiboari esker, 
hezkun tza eta kultura kateak barne, zien tzia eta teknologiari buruzko eskain tza nahi-
ko zabala dago, batik bat Espainiarekin alderatuta. Kate tematikoek, beraien aldetik, 
kalitatezko programak plazara tzen dituzten arren, publiko jan tzi bezain dirudun bati 
zuzen tzen zaizkie, ikusteko ordaindu behar baita.

Pren tsak, batez ere publikoaren interesa piztu lezaketen gaiak jorra tzearekin batera, 
gai berezituegiak albora tzen ditu, irakurleak asper tzeko beldurrez. Irakurlea lagundu 
beharko lukete infografia gehiago erabiliz, azalpenez hornituz eta hiztegi ulergarria 
baliatuz. Baina, alferrikakoa da jendeak pren tsa irakur tzen ez duen bitartean.

Internetek, azkenik, informazio asko proposa tzen duenez, zaila da informazio hori 
aukera tzea, sailka tzea eta laburbil tzea. Halaber, datu asko ez daude egiaztatuak eta 
fidagarritasunaren galdera plantea tzen da; Wikipediaren inguruan sortu den pole-
mika horren adierazgarria izan delarik. Manipulazioak eta aka tsak saihesteko modu 
egokiena webgune ofizialak kon tsulta tzea da, berme gehiago eskain tzen baitituzte. 
Horrez gain, Internetek, isilpeko datuak dauzkaten informazioak plazara tzen ditu 
eta, ingelesa hobesten duenez, hizkun tza horretan aurkezten diren informazioei 
 lehentasuna ematen die, Fran tzian, Googleen inguruan sortutako eztabaidak agerian 
u tzi duen moduan. Izan ere, Googleek, ingelesezko dokumentuei eta liburutegi ba-
tzuetan dauden liburu jakinei lehentasuna ematen die, sailkapen hurrenkera erabil-
tzaileen arabera egiten baita. Horregatik, Jean-Noël Janneney bezalako intelektual 
zenbaitek, europar bilaketa motorra sor tzea proposa tzen dute.

Amai tzeko, ikerketaren hedapena eta zien tzia eta teknologiarekiko sentikortasuna 
oso garran tzi tsu tzat jo tzen dituzte.
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3.  Atala: adituen elkarrizketak

3.0. Sarrera

Atal honetan sei adituri egindako elkarrizketak jasoko dira. Aditu guztiak zien-
tzia-politiketan per tsona jan tziak eta arituak dira, alor desberdinetan eta esparru 
ani tzetakoak. Bina elkarrizketa egin dira EAEn, Nafarroan eta Ipar Euskal He-
rrian. 

Jarraian, gidoiko atalak jarraituz aurkeztuko dira esandakoak. Halere, lurraldeen ara-
berako elkarrizketak izanik, eta horren ondorioz adituek erreferen tzia tzat instituzio 
zeha tzak eta zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-politika lekutuak izan dituztenez, 
bereizita emango da horien berri. 

Adituen ekarpenak Zien tzia eta Teknologiaren gizarte-iri tziak eta irudikapenak 
Euskal Herrian ikerketan eta zehazki eztabaida-taldeetan aurreraturiko per-
tzepzioak «irakur tzeko baliabide analitiko bat» diren heinean, egokiagoa deri tzogu 
bereizita ager tzeari, gero samurrago erabiliak izateko lurraldeen araberako iri tzi eta 
per tzepzioak hobeto irakur tzerakoan. 

EAEko eta Nafarroako azalpena dela eta ohar bat egingo dugu. 

— Lehen zehaztapena:

  EAEko eta Nafarroa Garaiko adituen elkarrizketetan i tzal berezia berrikun tza-
politikei buruzko auziek izan dute. Adituen elkarrizketa guztietan gidoia jarraitu 
da eta, beraz, gai orokorrei buruzko galderak ere planteatu zaizkie, baina garran-
tzia hartu duena zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-politikei buruzko ideiak 
ondo identifika tzea izan da. Lurralde horien pasarteetan berrikun tza-politikak 
izango dira arreta-gunea.

  Izan ere, adosturikoaren arabera, adituen parte har tzea herritarren oharmenak 
uler tzeko eta esplika tzeko bide-makulua izango da. Hori horrela, EAEko eta Na-
farroako pasarteen asmo nagusia euskal zien tzia-politikari buruzko auzi oroko-
rrak leku tzea izango da, hori egitea dagokion unean eztabaida-taldetan azaleratu-
riko kezkak uler tzeko balio dezaten. Bestalde, eduki nagusia Euskal Autonomia 
Erkidegoko politikari zuzendua dago, adituek hala identifikatu dutelako, eta bere 
kasuan Nafarroa, Espainia eta nazioarteko beste herrialdeak beti ere konparake-
ta-objektu bezala tartekatuko dira.

  Esandakoarekin, ikusi ahalko da adituen gogoetak berrikun tza-politikara eta, 
 zehazki, bere egitura alderdietara lerrokatuak daudela. 
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— Bigarren zehaztapena:

  Adituak elkarrizketa tzeko gidoiaren azken puntuan komunikabideei buruzko 
galderak zehazten dira. Alabaina, EAEko eta Nafarroako adituekin solasaldietan 
gai hori ez da kezka-gune izan; guztiek azpimarratu dute gai horietan beraien 
proposamenak herritar arruntaren parekoak direla. Gainon tzean, komunikabi-
deen gaiak arreta merezi izan duen kasuetan, ez da arazo indibidual bezala ulertu, 
baizik eta hari buruzko aipamenak testuinguruan kokatu eta gogoeta berrikun-
tza uler tzeko burutazioetan integratu da. Honen arabera, gainditu beharreko 
eredua aldebakarreko joera da, alegia, orain artean «dibulgazioa» bezala ulertu 
dena. Izan ere, hezkun tza orokor tzeak, herritarren kultura demokratikoak eta 
berrikun tza uler tzeko modua gaurko tzeak ezinbestean komunikazio-eredua 
eralda tzea suposa tzen du. Hori horrela, EAEko eta Nafarroako pasarteetan 
berrikun tza uler tzeko modu berrien inguruko eztabaida jasoko da, gizartea eta 
berrikun tza modu desberdin batean erlaziona tzeko auziari lotuta, hirugarren 
azpiatalean. Orain arteko komunikazio-ereduen kritikak hau ematen du adi tzera, 
ho ts, aka tsa ez dagoela informazioa jendartera hurbil tzeko moduan bakarrik 
(gardentasuna sustatu, zien tzialariak jendartera hurbildu, informazio arinagoa 
eta a tsegingarriagoa gorpuztu, eta abar.), baizik eta berrikun tza uler tzeko modu 
zeha tz baten ondorioa izan dela komunikazio-eredua bera ere. Adituen ustea 
izanik auzitan dagoena berrikun tza-eredua bera dela, hori da lehentasuneko 
auzia, hala hobeto ulertu ahalko direlako zien tzia komunika tzeko desafioak ere.

Ipar Euskal Herriko kasuan, ostera, gidoia bere horretan hezurmamituko da, adituek 
gidoiko puntuak jaso eta horiek sakontasunez eran tzun dituzten heinean. 

3.1.  Kon tzeptuen mugaketa: zien tzia, 
teknologia, berrikun tza

Lehen hurbilketan adituei kon tzeptuen gaineko definizio-lana eskatu zaie, eta neurri 
horretan zien tzia, teknika, teknologia, berrikun tza moduko hi tzen arteko zedarri tze 
eta mugaketa lan bat ere bai. Atal osoan zehar bezala, lehen honetan ere bereizita 
aurkezten dira: batetik, EAE eta Nafarroa; eta, bestetik, Ipar Euskal Herria.

3.1.1. Zien tzia eta teknologia. Hegoaldeko adituak

Kon tzeptuen mugaketaren inguruan lau adituen irakurketa an tzekoa da: lehenik eta 
behin, zien tzia eta teknologiari buruzko mugaketa estandarra aurrera tzen dute, aitor-
tuz operatiboa esan litekeela, eta ondoren, hori auzitan jarri eta haien arteko harre-
man konplexuagoaren berri emateko proposamena luzatu digute. Konplexutasun 
hori, bi motiboek eraginda letorke: 

—  batetik, ezin daitekeelako zien tziaren eta teknologiaren arteko harremana modu 
lineal eta kausal batean ulertu, alegia, aurrena ezagu tza lortu eta ondoren hori 
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teknologia moduan eraldatu eta aplikatu. Zien tzia adierazleek (ELGErenak) ere 
onar tzen dute hori; eta, 

—  bestetik, politika publikoetako objektuak izaki, zien tzia eta teknologia ere giza 
asmoetara lerrokatuta daudelako. 

Ikusiko dugunez, kontua ez da zien tzia eta teknologia bereizteak zen tzurik ez duela, 
baizik eta bien definizio orokor, abstraktu eta teorikoek errealitatea kontutan ez har-
tzeko arriskua dutela. Definizio hu tsetara mugatuz gero, «agenda politikoa», «herri 
baten diagnosia eta beharrak», «egitasmo estrategiko bat gorpuzteko erakundeen 
koordinazioa» bezalako lehentasun-auziak albo batera u tziko lirateke, eta horrela 
zien tzia eta teknologia uler tzeko modu zeha tz eta lekutuak ere bai. Egokia da gidoia-
ren lehen eta bigarren atalak bereiztea, baina era berean adituen ustea da «zen-
tzugabekeria» eta «interes urrikoa» dela kon tzeptuen mugaketak egiten hastea.

3.1.1.1. Definio tradizionalak

Zien tzia eta teknologia kon tzeptuen mugaketaz galdetuta, adituak behartuak bezala 
sentitu dira, mugaketa bat egitea zaila edota bere kasuan zen tzu gu txikoa irudituko 
bali tzaie bezala. Bi adituk galdera eran tzuteko denbora hartu badute, beste bik mu-
gaketa operatiboa soilik izan litekeela azpimarratu dute. Guztiek mugaketari buruzko 
ohiko definizioa ematen dute (zien tzia aurkikun tza eta ezagu tza lor tzea da, eta tek-
nologia gehiago da aplikazioa), baina deigarria da mugaketaren gainean eraku tsitako 
interes urria. Honen lekuko bezala, adituetako batek hasieratik bazter tzen du horre-
taz hi tz egitearen egokitasuna: 

Kon tzeptuen mugaketa hori interesgarria ote den; zen tzu didaktiko eta pedagogiko 
batetik begiratuta, agian bai, ez? Definizioak… kon tzeptualki agian merezi du. Bestela 
terminoen arteko mugak, zien tzia, teknologia, berrikun tza, teknika… mugak non dau-
den ez dago batere argi. Nik behin tzat ez dut batere argi. Garai bateko ikuspegiari jarrai-
tuz agian bai, zien tzia zen tzu zabalago batetan gizakiak mundua uler tzeko, interpreta-
tzeko eta hura eralda tzeko bitartekaria, ikuspegia edota abilezia izango li tzateke. 
Teknika, teknologia… aldiz instrumentalak dira, edo lanabesak erabiliz gizakiak egin-
dako eraldakun tzak egokituz eta bilatuko lukeen ezagu tza mul tzoa. Baina nik uste dut, 
gaur egun, bereizketa hori ez dela egokia, zien tziaren eta teknologiaren edukiaren eta 
filosofia asko alda tzen ari da, eta neurri batetan, garai hartako muga horiek erabat apur-
tuz. Nik esango nuke gaur egun, operatiboa dela bereizketa hori ezer baino, alegia, berez, 
ematen dena baino.

Ideia horrek sakonean adi tzera ematen duena, beste aditu batek berre tsi du, zien tzia 
eta teknologia adierazleen bilakaera eta berrikun tza uler tzeko moduen gaurko tzeari 
erreferen tzia eginaz. Horretara i tzuliko dira berandu baino lehen aditu guztiak ere. 
Baina, esan bezala, mugaketaz galdetuta, egon dira horri eran tzuna ematera prestatu 
direnak. Hala, ba tzuek modu klasiko batean egin dute zien tzia eta teknologia kon-
tzeptuen bereizketa. Maila kon tzeptualean, ohiko bereizketak honela dio:

«aurkikun tzaren susta tzea eta hori metodo jakin batekin eta ezagu tza-modu baten 
sorkun tzarekin egiteari», zien tzia deitu izan zaio. Era berean, «ezagu tza hori eraldatu eta 
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ekoizpen, artefaktu, zerbi tzu bilaka tzea, beharrak ase tzeko eta gogoak pizteko balia tzea», 
horri teknologia deituko zaio. 

Modu tolesgabe batean, beraz, hori da bi kon tzeptuak defini tzeko eta neurri horre-
tan bi kon tzeptuak bereizteko modua. Alde batetik, zien tzia: 

metodo zientifikoaren bitartez lortutako ezagu tza li tzateke. Zien tziaren helburua, gizon-
emakumeen behar eta galderei eran tzun bat ematean da tza. Era berean zien tziaren hel-
buruak, errealitatea zer den aurkitu, adierazi eta azal tzean dauka bere izatearen fun tsa. 

Neurri berean, teknologia 

zien tziaren aplikapena edo bere garapenaren isla izango li tzateke. Zien tziaren bitartez 
lortutako ezagu tzaren transformazioa, produktu edo zerbi tzu batetan gauza tzea, teknolo-
giaren bidez ahalbidera tzen da. 

3.1.1.2. Harreman konplexua

Ba tzuk lehen unetik eta besteek definizio tradizionalak aurkeztu ostean, baina lau 
adituek auzitan ipini dituzte definizioen egokitasuna eta bere kasuan definizio ho-
rien baliotasun praktikoa. Batetik, biak bereiztea operatiboa izan litekeela aitortu 
arren, zen tzu praktiko zein politiko batean loturik daudela adierazten da. Hori osa-
tuz, bestetik, zen tzu instituzionalago batean ere bien loturak eta koordinazio-lana 
fun tsezkoa irizten da. Jarraian, bi zehaztapen horiek aurkeztuko ditugu, hurrenez 
hurren.

Alde batetik, zien tzia eta teknologiaren arteko harremana konplexua dela adi tzera 
emateko, bien elkarrekin tza azpimarra tzen da. Gaur eguneko aurrerakun tzetan bien 
elkarrekin tza une orokoa da. Esate baterako, lanketa zientifikorako, aldez aurretiko 
baldin tza da teknologia ba tzuen existen tzia bera. Teknologia ezin liteke gizarte-era-
bilerako ohiko irudiarekin her tsiki lotu, beraz; haren beharra ezinbestekoa da labo-
rategiko lanean, esate baterako. Adituetako baten hi tzetan, 

el proceso de la ciencia y la tecnología están absolutamente entrelazados y unidos y se 
retroalimentan. La ciencia en si misma se basa en los avances que la propia tecnología 
transformada en productos, que da lugar a nuevas necesidades, y que da lugar a la bús-
queda de nuevas cosas que antes no existían. La tecnología en su concepto de transfor-
mar algo en producto se beneficia de la ciencia.

Zehaztapenak alde ani tzekoak egin litezke, baina aipamenak adi tzera ematen du 
«aurrena zien tzia eta gero bere aplikazio bezala teknologia» irudi klasikoak ez duela 
behar bezala a tzematen gaiaren konplexutasuna. 

Baina horrez gain, elkarrekin tzak adiera politiko bat ere izan lezake:

¿Dónde ponemos la frontera? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que ambas cosas son 
partes de un mismo fin, que es avanzar como sociedad y como personas en calidad de 
vida, en bienestar, en mejorar todos los problemas que el ser humano va desarrollando a 
lo largo de su evolución.
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Zehaztapenak ideia bat egiazta tzeko balio du, zien tzia eta teknologiaren mugaketaz 
galde tzeak aldara tzen duena, alegia, zien tzia eta teknologia politika publikoen objek-
tuak direla eta neurri berean asmo orokorrago ba tzuei eran tzuteko erabil tzen direla. 
Neurri batean horren lekuko bezala, honela dio beste aditu batek. 

Nik uste dut aplikazio praktikorik ez badu... esan nahi dut, zien tzia ezagu tza bat da, me-
todo bat eta ezagu tza bat, ez? Eta ezagu tza horrek ez badu aplikazio praktikorik, orduan 
bere fun tsa asko ahul tzen da. Zeren gauzak ezagutu, errealitatea ezagu tzea garran tzi tsua 
da, baina zertarako ezagutu nahi duzu hori? Ezagu tzarako bakar-bakarrik? Zien tziak duen 
alde positiboetako bat hori da, errealitatea ezagutu, ezagutarazi eta alda tzeko bideak edo 
jar tzen edo eskain tzen dizkigula... gero beste gauza bat da, gizarteak edo beste nork 
erabaki tzen duen ibilbide bat edo bestea. Baina zien tzia, aplikazio praktikorik gabe, zien-
tzia ahul bat da.

Baina, gainera, gaur egunean zien tzia- eta teknologia-politiketan emaniko aldaketak 
ugariak dira. Orain ez da Bigarren Mundu Gerra ostean zien tzia eta teknologia poli-
tika publikoetara bil tzearekin batera sendoturiko irudia manten tzen, alegia, oinarriz-
ko ikerketa oro finan tza tzearen leloa, uste izanda zien tzia mugarik gabe finan tzatu 
behar dela eta bere aurkikun tzak aldaketa sozialaren motore direla. Ai tzitik, zien tzia 
eta teknologia eremu politikoan kokaturik daude, baina horrez gain zien tzia eta tek-
nologia ere lehentasunen arabera finan tza tzen dira: gizarteko asmoak eta ikuspegiak 
uler tzeko moduaren arabera, finan tzaketa jasoko duten lerroak ere aldakorrak dira. 
Beti dago zien tziari etekin bat atera tzeko asmoa, eta horren faltan, giza beharrei eran-
tzun ezean, bere izatea auzitan ipin tzen da. 

Irakurketa hori eremu publikora zabalduz gero, zien tzia-politika garaikideak beste 
era batera ulertu ahalko dira. Hortik abia tzea proposa tzen dute adituek. Esan be-
zala, ez zaio interesekoa irudi tzen zien tzia eta teknologiaren definizio klasikoei 
bueltaka ibil tzea. Zien tzia eta teknologia modu zurrunean muga tzeak arriskuak 
lituzke, eta horren ondorioak adierazteko zuzenean hel tzen dio euskal politiken 
auziari: 

Asko eztabaidatu da horretaz [definizioen auziaz]. Betikoa da, zien tzia eta teknologia 
bereiztea, ezagu tza eta aplikazioa, eta kontu horiek. Gero bakoi tzak bere agenteak, insti-
tuzioak eta organizazioak lituzke. Baina interesgarriagoa da beste gauza bat. Egin ezazu 
analisi bat, eta enpresek diote, nolabait, agente teknologiko horiek ez dietela, ez dakit 
nola esan… ez dietela behar duten zerbi tzua ematen edo: beste arlo ba tzuetan daudela, 
edo. 

Baina hori zehazten duen aditua zuhurra da, eta jarraian aditu berak bien artean 
desberdintasuna badagoela eta hala izatearen komenien tzia zehazten du: 

Gertatu dena da, eredu linealean lehenengo zien tzian jarri izan dela dirua, ustez hortik 
aplikazioak sortuko zirela, eta sortu ziren, Bigarren Gerrate Mundialean, eta abar. Gero 
ikusiko da oinarrizko ikerketan askotan ez dela emai tza aplikaturik ematen. Eta hasi ziren 
zuzenean, teknologia… garapen teknologikoa finan tza tzen. Hori da hemen  [Euskal Au-
tonomia Erkidegoan] egin zena… eta hor dago. Baina eredu nahiko lineala da hori ere. 
Eta nik uste dut, eredu lineala neurri batean hor dagoela eta. normalean bai, normalean 
gauza desberdina egiten dela zien tzian edo teknologian.
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Halere, oraindik eta garran tzi tsuagoa da erakunde-mailako gaurko tzea, eginkizunak 
ondo bereiztea. 

Orduan, ez dakit, nik uste dut definizioek ez dutela garran tzia gehiegirik ere. Ez dakit nola 
esan. Norbaitek egiten badu zien tzia ona, hori oso ongi dago eta lagundu behar da. Eta 
norbaitek egiten badu teknologia ona, bai eta ere, primeran. Eta, badakigu, egiten diren 
ikerketetatik asko eta askok, ez dute emai tzarik ematen, eta neurri berean ez dakizula 
inoiz, noiz emango duten emai tzarik, emango badute. Baina argi dago zien tziari lagun tza 
eman behar zaiola, eta baita ere jende asko forma tzen da hor, Uniber tsitateetan e.a., eta 
hori beharrezkoa da kanpoko teknologia jaso tzeko orduan. Orduan ez dago zalan tzarik… 
eta baita ere, gaur egun, esango nuke, Uniber tsitatean ere egin daitekeela ikerketa aplika-
tua. Kontua da nork egiten duen ikerketa aplikatua ongi. Egiten badu, zentro batek, edo 
Uniber tsitateko departamendu batek… horri eman behar zaio lagun tza nik uste, eta 
kitto. 

Horrela, beraz, ohiko definizioekiko urrun tzeak 

ez du esan nahi zien tzia eta teknologia bereiztea garran tzirik gabeko kontu bat dela... 
hainbat analisi eta hausnarketa egin behar direnean, neurri batean, akaso zien tzia gehiago 
egoki tzen zaiolako ekoizpen intelektual orokorraren jarduerari. Eta teknologia akaso, 
gehiago lo tzen delako ekoizpen, prozesu, produktu, kudeaketa horren inguruan ematen 
diren gizaki eta prozesuekiko loturei», beste aditu batek zehazten duenez. 

Hor legoke auzia, hau da, zien tzia- eta teknologia-politika garaikideen testuingurura 
egokitu behar direla zien tzia eta teknologia uler tzeko moduak ere. Hori da adituek 
elkarrizketetan eraku tsitako zalan tzen motiboa: 

—  definizio bat emateko uzkurkeriaren arrazoia ez da bata edo bestea gauza berbe-
ra direlako ustea; baizik eta, 

—  definizio abstraktu eta teoriko hu tsak ez diola eran tzun on bat ematen zien tzia 
eta teknologia bereiztearen kezkari. 

Gaur egunean 

berrikun tza dena batuko lukeen osagai bat da, orokorragoa oraindik. Eta neurri batean, 
herrialde edo gizarte baten egoera analiza tzeko garaian, nolabait, bereizketa horrek ema-
ten du, gu txi gora behera, nolabaiteko ideia bat, zein sektorek egiten duen aurrera, pro-
zesu… zien tzia edo teknologiaren berrikun tzan, eta zein tzuk dabil tzan motelago. 

Hurrengo atalaren eginkizuna izango da, hain zuzen ere, definizio orokorrak u tzi eta 
euskal zien tzia- eta teknologia-politikak hizpidera jaso tzea.

Laburbilduz, beraz, zien tzia eta teknologiaren mugaketak balio dezake gogoeta 
orokorrak eta bere kasuan analitikoak egiteko, baina beraien egokitasuna ahuldu 
egiten da gogoeta lekutuak egiten baditugu, alegia, bizi garen tokiari eta hemengo 
gure ikusminei buruzko hausnarketak egiten baditugu. Guztiarekin, badira elemen-
tu berri tzaileak: zien tzia eta teknologia elkarrekin tza konplexu bezala uler tzen 
dira; bi-biak objektu politikoak dira eta, beraz, «giza asmoetara» lerrokatuak daude; 
beraien izaera estrategikoak lehentasuna hartu du, eta ondorio bezala interes 
orokorra uler tzeko moduaren arabera haien finan tzaketa, organizazioa eta 
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elkarrekin tza adosten dira, e.a. Halako zehaztapenek adi tzera ematen dute interes-
garriagoa dela zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-politikei buruz hi tz egitea, 
horiek direlako neurri berezian «zien tzia» eta «teknologia» uler tzeko modua defini-
tzen dutenak. 

3.1.2.  Zien tzia eta teknologiaRen definizio tradizionalak. 
iparraldeko adituak

Jarraian, Ipar Euskal Herritik beste bi adituek kon tzeptuen definizioen inguruan 
emaniko eran tzunak aurkeztuko dira, zehazki, gidoian finkaturiko «zien tzia», «tekno-
logia» eta «teknika» kon tzeptuenak, hurrenez hurren.

3.1.2.1. Zien tzia

Ipar Euskal Herriko adituen arabera, zien tzia, gizatasunaren oinarrian dago, zeren 
gizakiak bere burua eta ingurumena ezagu tzeko premia dauka, bere jakin-mina ase-
tzeko eta ingurumenera egoki tzeko. Zien tziari esker, ezagu tza enpiriko eta kon-
tzeptuala ekoizten da eta egitura fisiko, biologiko zein sozialak menpera tzeko ahal-
mena emenda tzeko aukera eskain tzen du. Zien tziaren bidez, gizakiak eta gizarteak, 
indibidualki eta kolektiboki hobeto bizi tzeko aukera daukate, kontutan izanik, 
gorpu tzaren, izpirituaren eta errealitate sozialaren erabilpen hobea baimen tzen due-
la. Ikuspegi honek XVIII. mendean Ilustrazioko filosofoek garatu duten ideiarekin 
bat egiten du, alegia, zien tzia eta teknologiaren garapenak gizakiaren ongizatea eta 
gizartearen hazkundea bermatuko dutela, naturaren kontrola hartuz eta bere mese-
dera jarriz.

Ai tzitik, zien tzia ezin daiteke zeharo aurrerapenari lotu, bien arteko lotura fun tsean 
lilura besterik ez li tzatekeelako, zeren, zien tziaren garapenak, bizi baldin tzak hobetu, 
bizi i txaropena luzatu, komunikazioa erraztu eta ezagu tzak ekoiztu baditu, herio tza 
ala naturaren ku tsadura eragin ditu ere. Irakurketa kritiko hori nagusi tzen joan da 
Lehen eta Bigarren Mundu Gerren ostean baita ere gizarte mugimendu berrien ager-
penarekin eta 1945-1975 boladan mendebaldeko herri gehienek ezagutu duten haz-
kunde ekonomiko i tzelaren amaierarekin, horrek dakarren langabezi, hauskortasun 
eta bazterketarekin.

Beraz, une berean, asmakizun berak ondorio baikor eta kaltegarriak eragin di tzake. 
Esaterako, erlatibitatearen teoriak bonba atomikoa ahalbidetu duen momentu be-
rean, GPSaren ala ordenagailuaren asmakizunak baimendu ditu. Halaber, medikun-
tzaren aurrerapenek bizi i txaropena samurtu badute, gainpopulazioa eragin dute 
baita gaixotasun berrien orokor tzea ahalbidetu dute ere, Alzheimerra adibide 
dela.

Horrez gain, zien tzia, erakundeei, pen tsamoldeei, sinesmenei, usteei, baliabide eko-
nomiko zein materialei lotuak dauden baldin tza sozial jakinetan ekoizten da. Bestela 
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esanda, ohitura filosofiko, korronte zientifiko, Uniber tsitate egitura, tresneria eta 
aurrekontuek ezagu tza zientifikoa bidera tzen dute. Are eta gehiago, jakitean zien-
tziaren eremu ba tzuk (informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak, ge-
netika, energia berri tzaileak) beste ba tzuk baino (antropologia ala literatura) gehia-
go sustengatuak eta diruz hornituak direla. Hausnarketa horiek Peter Berger zein 
Thomas Luckmannen eta Bruno Latourek ordezka tzen duen zien tziaren soziologia-
ren eragin intelektuala agerian uzten dute, hau da, ekoizpen zientifikoa eta zien tzia 
bera, eraikun tza sozial baten emai tzak izateaz gain, testuinguru zeha tz batean koka-
tzen direla.

Bestalde, zien tziak, emai tzak formaliza tzen, azter tzen, aldera tzen eta egiazta tzen 
ditu, hipotesiak eta ondoren teoriak osatuz. Baina, errealitatea uler tzen eta esplika-
tzen lagun tzeaz gain, proposamenak egiten ditu eta aldaketa prozesua erraztu de-
zake. Ikerketa prozesuak eta emai tzen argitalpenak azter tzen duen errealitatea 
bera, nahitara ala ez, alda tzen du; horri, ingeniari tza ikerketa dei tzen zaiolarik. Ez 
da aholkulari tzarekin nahasten zeren egoera bakoi tza bere berezitasunean jorra-
tzen da, bertan ikusitako eta en tzundakoa deskribatuz, aztertuz, alderatuz eta teo-
rizatuz.

Era berean, ezagu tzaren ekoizpena bizkortu da, ezagu tza zientifikoaren aurrerapau-
soekin, teknologia berrien aurki tzearekin, teknika aurreratuen erabilpenarekin eta 
informazioaren hedapenarekin. Horrekin batera, ezagu tza zientifikoaren erabilpena 
eta operatibotasuna handitu da, teknologia berrien i txura hartuz.

Horrez gain, zien tziak tabu ba tzuei aurre egiten die, esaterako objektibotasun prin-
tzipioaren eztabaidagarritasun eza. Ahazten da, erabateko objektibotasunera iristea 
ezinezkoa dela, ikerlariak balore, iri tzi zein ezagu tzak dauzkala eta baldin tza materia-
lek bere ikerlana bidera tzen dutela. Pen tsamolde zientifikoak ikerlariaren subjekti-
botasuna desagerrarazten du. Modu berean, egia aurki tzea zien tziaren helburu 
nagusi tzat jo tzen da, horrek dakarren arriskuekin. Zen tzu horretan, eskolak eta on-
doren Uniber tsitateak ez dute izpiritu kritikoa eta galdeketa iraunkorra bul tza tzen 
baizik eta one best way-ren ideia heda tzen dute. Bestela esanda, luzaroan nagusi izan 
den positibismoa kolokan jarria da.

Errealitatea bera eraikun tza sozial bat denez, zaila da, ezinezkoa ez esateko, errealita-
te objektibora iristea, esan nahi baita errealitatea ontologia bat baino eraikun tza bat 
dela. Horrek inplika tzen du zien tziak lor tzen dituen emai tzak une historiko batean 
eta testuinguru politiko, sozial, ekonomiko eta kultural eman batean koka tzen direla, 
beraien baliotasun uniber tsala kolokan jarriz. Errealitatea hain da konplexua non 
zien tziak eskain tzen dituen teoria, kon tzeptu eta metodoen baliotasuna mugatua 
den ulergai tza den errealitate horri uler tzerako orduan. Hori dela eta, zien tzia garai-
kidearen alderdi zati tzaile eta aldebakarrekoa alde batera u tzi behar da korronte eta 
irakasgai ezberdinen arteko loturen mesedetan, ikuspegi bakoi tzak teoria, kon tzeptu 
eta metodo pertinenteak baitauzka eta batera tze prozesu bat hobestea komeni de-
lako. Edgar Morinek garatutako tesiekin eta konplexutasunaren pen tsaerarekin bat 
egiten dute zeharo.
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Halaber, zien tzia, botere logikak zeharka tzen du zeren Uniber tsitate, departamentu 
eta laborategi bakoi tza bere interesak babesten ahalegin tzen da, dirua, lanpostuak 
eta ezagupena lor tzeko baita ere aldizkari, argitale txe eta emankizunen kontrola har-
tzeko. Era berean, paradigmen arteko lehia dago norberarena derrigor tzeko eta 
besteena zokora tzeko. Zen tzu horretan, gaur egun, arrazionaltasunean, modelizazio-
an eta metodo kuantitatiboan oinarrituta dagoen Ipar Ameriketako modeloa nagusi-
tu da, baita munduan zehar hedatu ere, trukaketa ekonomikoen eta teknologia be-
rrien garapenarekin. Horiek hola, karrera egin, ospe tsua izan eta dirua irabazi gura 
duen zien tzialariak, modelo hori errespetatu behar du eta katedradun ala laborategi 
zuzendari baten bigarrena izatea komeni zaio, behin burua erretiratu ezkero, bere 
tokia har tzeko. Molde hori arbuia tzen duenak, aldiz, zailtasun i tzelak ditu Uniber-
tsitatean sar tzeko eta erreferen tziazko aldizkarietan argitara tzeko. Errebeldiak or-
dain bat dauka. 

Zien tziaren eremu ba tzuk hobe tsiak dira enpresek errentagarriak diren ekoizpen, 
zerbi tzu eta prozesu ba tzuei lehentasuna ematen dietelako, batik bat bioteknologia-
ri, informatikari eta komunikazio zien tziari lotuak daudenak. Aldiz, epe mo tz ala er-
tainean errentagarritasunik ez daukaten arloak, esaterako, per tsona gu txi uki tzen 
dituzten gaixotasun genetikoak, ez dira finan tzatuak. Bestalde, sektore industrial ba-
tzuen interesak kolokan jarri di tzaketen eremuak baztertuak dira. Adibidez, denbora 
gu txi arte, Fran tzian, energia berriztagarriak azpigaratuak izan dira, botere tsua den 
lobby nuklearrak presio nabarmena egin duelako horrela izan dadin. Gogoratu be-
har da, Fran tziak, De Gaulle Generala Lehendakari izan zenetik, autonomia militarra-
ren eta energia nuklearraren aldeko apustua egin duela, zentral nuklear ugari eraikiz 
eta eremu horretan dabil tzan enpresa handiak bul tzatuz.

Beraz, zien tziak eremu asko aztertu gabe u tzi ditu: ez direlako errentagarriak, ez di-
relako zien tzia-politiken lehentasunetan sar tzen, ikerlariei ez zaizkielako interesa-
tzen, ez dagoelako eskaera sozialik ala ez duelako premiazko arazorik konpon tzeko 
balio. Horrela, energia berriztagarrien inguruko ikerketa garatu da, batetik, petro-
lioaren gordailuak urritu eta bere prezioa nabarmen igo delarik eta, bestetik, tenpe-
raturaren gorakadak beroaldi klimatikoa eragin duenean, horrek sor tzen dituen on-
dorio lazgarri guztiekin: i tsasoaren mailaren gorakada, basamortuaren hedapena, 
gosetea ala ur gabezia.

Bestalde, ez dago hausturarik natur zien tzia eta giza zien tzien artean, jarraikortasuna 
baizik, nahiz eta beraien aztergaiak eta desmar txak ezberdinak izan. Izan ere, natur 
zien tziek errealitate fisiko eta biologikoak azter tzen dituzten bitartean, giza eta gizar-
te zien tziek per tsonak eta gizarteak jorra tzen dituzte. Halaber, lehenek jarrera hipo-
tetiko-deduktiboa eta hipotesien egiazta tze esperimentala hobesten duten bitartean, 
besteek jarrera induktiboak eta osagaien agregazioen alde egiten dute. Natur eta giza 
zien tzien arteko bereizketa, indar harremanen ondorioa denez, hierarkia sozial bat 
dago natur eta giza zien tzien artean, zeren lehenek diruz horni tze eta aitormen so-
ziala daukaten bitartean, bigarrenak alboratuak daude. Banaketa hori tamalgarri tzat 
jo tzen da, fisikari eta biologoek historiaren eta filosofiaren ezagu tzak eduki beharko 
lituzketelako eta aldrebes.
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Modu berean, jarraikortasuna da nagusi oinarrizko zien tzia eta zien tzia aplikatuaren 
artean6. Ez daude, batetik, ideia eta teoria nagusiak osa tzen dituzten jakin tsuak, bes-
tetik, aplikapen moduak gara tzen dituzten ikerlariak eta, azkenik, horien aplikape-
naz ardura tzen diren teknikariak. Joan-etorri iraunkorrak daude mundu horien ar-
tean. Arazoa da, bai Uniber tsitateak bai laborategiak, irakasgaietan zatituak daudela 
eta irakasgaien arteko trukaketa ezak ez duela komunikazioa errazten, bai ordea 
ezagu tza alderdikoia eta ez osoa. Horri gehi tzen zaio, zien tzia, irakasgai, joera eta 
metodologia ezberdinetan zatituta dagoela eta ikerlariak erabateko espezializaziora 
bul tzatuak daudela.

Azkenik, ez dago etenik zien tzia jakin tsua eta zien tzia herrikoiaren artean, beti ere 
zien tzialariak bere ideiak adierazteko orduan hizkun tza ulergarri bat erabil tzen 
badu. Izan ere, kaleko jendeak ez baditu ikerlarien ezagu tza, ideia eta teknika guztiak 
menpera tzen, esperien tziatik, oharmenetik, hausnarketatik eta irakurketetatik atera-
rako ezagu tzak dauzka. Maiz, ikerlariak, batez ere ikerketa kualitatiboa egiten dute-
nak, ezagu tza horren gainean oinarri tzen dira beraien kon tzeptu eta teoria zienti-
fikoak osa tzeko ala ekoizpen, zerbi tzu zein prozedura berriak asma tzeko. Esaterako, 
farmazia industria, geroz eta gehiago, landareen herri-ezagu tzaz interesa tzen da, mo-
lekula berriak aurki tzeko eta sendagai berriak asma tzeko.

Beraz, ohiko zien tziak babesten dituen hiru eten adituek kolokan jar tzen dituzte, 
alegia: natur eta gizarte zien tzien artekoa, oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua-
ren artekoa eta ezagu tza jakin tsu eta ezagu tza herrikoiaren artekoa.

3.1.2.2. Teknologia

Teknologia, ezagu tza zientifikoei forma ematean da tza, berrikun tza zeha tzak ekoiz-
teko. Adibidez, Einsteinek asmatutako erlatibitatearen teoriari esker, atomoaren fun-
tzionamenduari buruzko ezagu tza hobetuz, minbiziak senda tzeko erabil tzen den 
erradioterapia sortu da, ala, farmazia industriak, biomedikun tzako ezagu tza erabil-
tzen du sendagai berriak sor tzeko. Zen tzu horretan, teknologia berriak sor tzeko bi 
modu daude, edo saiakera-arrakasta prozesuaren bidez ala zien tzian dauden ezagu-
tzak erabiliz eta operazionalizatuz. Hori dela eta, bakteria berri bat ager tzen denean, 
laborategiek mikrobiologian ekoizten den ezagu tzan osagaiak bila tzen dituzte sen-
dagai bat asmatu ahal izateko.

Bestalde, zien tzia eta teknologiaren artean, joan-etorri amaiezin bat dago, denbora 
joan ahala indartu dena. Hain zuzen ere, teknologiak, zien tzia galdeka tzen duen une 
berean, medikun tzan esaterako HIESA agertu delarik, zien tziak, teknologia berrien 
sorrerari mesede egin dio. Horrek esan nahi du zien tziak teknologia behar duela eta 

6  Medikun tzan buru tzen den ikerkun tza enpirikoa da oso, zeren sor tzen diren gaixotasunen aurrean eran tzun 
bat aurki tzen ahalegin tzen da: saiakera-arrakasta metodoaren bidez ala dagoen ezagu tzan interesgarriak izan 
daitezken osagaiak batuz. Garai batean pen tsatu bazen antibiotikoekin eritasun guztiak sendatuko zirela, gaur 
egun, ikerlariak ohartu dira bakteria ba tzuk erresistenteak bilakatu direla sendagaiei egokitu bai tzaizkie. Era 
berean, bakteria arrisku tsuak agertu berri dira eta laborategiak, bakteria horien ezaugarriak eta aldaketa 
mekanismoak uler tzen ahalegin tzeaz gain, molekula eta  txerto berrien bila dabil tza.
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ez dagoela teknologiarik zien tziarik gabe. Elkarmenpekotasun hori fisika kuantikoan 
ager tzen da oso argi zeren, eremu horren ezagu tzak puntako teknologia izatea eska-
tzen duen une berean, tresneria horren sorrerak ezagu tza zeha tzak menpera tzea 
eska tzen du. Geroz eta gehiago, teknologiak ikerketa zientifikoa baldin tza tzen du eta 
goi mailako tresnak sor tzeko ezinbestekoa da ezagu tza berriak menpera tzea.

Azkenik, zien tzia eta teknologia bereiztea zaila da zeren kon tzeptualki biak bereizi 
badaitezke ere, definizio zeha tzak emanez, esanez, batak ezagu tza abstraktuak sor-
tzen dituen bitartean, besteak ezagu tza horiek operatibo bilaka tzen dituela, 
praktikan, bien arteko jarraikortasun bat dago. Partikulak ziklotronean eztanda 
egiten dutenean, teknologiaren ala zien tziaren aurrean gaude? Robot bat eraiki-
tzean eta ibilaraztean, teknologia ala zien tzia egiten hari gara? Biak, zeren ezi-
nezkoa da robot bat eraiki tzea matematiketako eta fisikako ezagu tza abstraktuak 
menperatu gabe.

3.1.2.3. Teknika

Teknologia, tresna bezala defini tzen bada, teknika, tresna horren ekoizpena eta era-
bilpena da, esan nahi baita teknologiaren molda tze eta balia tze zeha tza dela. Labora-
tegietan, ikerlariak eta teknikariak daude. Ba tzuek, lan teoriko zein enpirikoa egiten 
duten bitartean, hipotesien, kon tzeptuen eta metodoen bitartez, besteak, teorien 
aplikapenaz eta tresnen erabilpenaz ardura tzen dira. Era berean, erie txe batean, me-
dikuak diagnosia egin eta trataera finka tzen duen unean, erizainak sendagaiak ema-
ten eta sendagileak erabakitako trataerak gauza tzen ditu. 

Maiz ordea, bereizketa hori teorikoa besterik ez da, bien arteko jarraikortasuna nagusi 
baita. Pen tsa daiteke teknologiak teknikak baino konplexutasun maila handiagoa 
daukala, nahiz eta ikuspuntu kontua izan. Horrela, bizikletan dabilen per tsona bat ikus-
tean, pen tsa daiteke jarduera arrunta bezain sinplea dela, nahikoa baita pedalea tzea eta 
bidea jarrai tzea. Aldiz, hautematen bada jarduera hori egiteko prozesu neurobiologiko 
eta neuroelektriko konplexuak jokoan sar tzen direla, luzaroan per tsona horrek 
hezkun tza sakon bezain jarraiki bat jaso duela, bai familian bai eskolan, eta bide eta 
bide-seinaleak eraiki behar izan direla, planteamendua zeharo alda tzen da. 

3.2.  Zien tzia eta teknologiaren gaur egungo 
egoera

Azpiatal honetan jorra tzen dira Euskal Herriko zien tzia-politiken egoera eta erronkak. 
Zehazki, gai hauek, hurrenez hurren: sendotasunak eta ahultasunak; eragile nagusiak; 
arrakasta prin tzipalak; zien tzia- eta teknologia-politiken egoera; eta, egitasmo estrate-
gikoen zehaztapena. Atal honetan ere, bereizita aurkeztuko dira: batetik, EAEko eta Na-
farroako adituen elkarrizketak; eta, bestetik, Ipar Euskal Herriko adituen elkarriz ketak.
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3.2.1.  Sendotasunak eta ahultasunak: irakurketa dialektiko 
bat. Hegoaldeko adituak

EAEko eta Nafarroako pasarteari dagokionean, garran tzi berezia gidoiaren lehen 
pasarteari emango zaio: sendotasunak eta ahultasunak sakonduko dira, hortik ulertu 
ahal direlako gero —sintesi modura laburtuta- zien tzia- eta teknologia-politiken era-
gile nagusiak, arrakasta prin tzipalak eta aurrera begira lehentasuna duten auzi estra-
tegikoak. 

Sendotasunak eta ahultasunak elkarri lotuak daude. Lehenik eta behin, sendotasunak 
aipatuko dira, baina ahultasunak modu dialektiko batean ulertu beharrekoak dira. 
Beste hi tzetan esateko: sendotasun-ikur nabarmenena politiken diseinuan aurreiku-
sia bete tzea izan bada, ahultasuna diseinuari berari dagokio, han on tzat emaniko 
ideia eta postulatuak joz eraldatu beharrekoak baitira auzi nagusiak. Zen tzu horre-
tan, ereduaren lorpenak aitorturik, orain adituen aldetik eredu horren eraldaketa 
proposa tzen da.

3.2.1.1. Sendotasunak

Bi dira azpimarra tzea merezi duten sendotasun-ildoak, biak ere maila instituzionale-
ko neurriei lotuak: alde batetik, diseinaturiko politikak bete tzea lortu da; eta, beste 
aldetik, gaurko tze ahalegin bat ere badago eta aldaketarako borondate hori adituei 
laudagarria irudi tzen zaie. Jarraian bereziki aditu biren pasarteak ekarriko dira, oro 
har besteek ere parteka tzen dituztelako eta bereziki haiek garaturikoak direlako. 
Orain arteko ibilbidearen balorazioa eta aurrera begirako i txaropenak azalduko dira, 
hurrenez hurren.

Sendotasunei bagagozkie, beti eraldaketa-garaietako ausardia eta hor gobernu-
erakundeen gaurko tze-ahalegina azpimarra tzen dira. Adituetako batekin izandako 
elkarrizketan landu nahi izan dugu bereziki alderdi hau. Bere hi tzetan, EAEko Zien-
tzia, Teknologia eta Berrikun tza planak modu zeha tz batean diseinatu dira, eta horri 
begiratuta, fruituak emankorrak izan dira. Planak modu zeha tz batean diseinatu eta 
orain gu txi artean hala manten tzearen arrazoiak hiru dira: hemengo ekoizpen ehu-
nak izaera industriala izan duelako beti; 80. hamarkadako krisiak enpresagin tza 
uler tzeko modu bat sustatu zuelako; denboran zehar etekinak eman dituelako eta 
horrek «auto-baieztapen» bat ahalbidetu duelako. Alabaina, horrek iraunkor egiten 
ditu arlo zientifikoaren hu tsunea eta berrikun tza uler tzeko modu jakin baten 
manten tzea. Horri lotuta, aipa tzea merezi duen beste sendotasun bat izaera kultura-
lekoa da: alegia, eragile desberdinek aitortu dute berri tzearen premia, lehen une 
bateko uzkurkeriak gaindituta. Berrikun tzaren kultura bat egoteak, bidenabar, aurre-
ra begirako i txaropenak berre tsi ahal ditu.  

Bai. Hemengo... gu txienez orain arteko zien tzia, teknologia eta berrikun tza planetako 
bertuteak, edo bertuteak baino gehiago… sendoak izan dira, eta hori onar tzen dute baita 
a tzerritik etorritako analisi-egileek... enpresa arloan emandako berrikun tzako hainbat 
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prozesu. Eta batez ere, hu tsetik edo ia hu tsetik teknologia-parkeak eta horren inguruan 
sortutako sareak eraiki izana. Hori beste zenbait eskualde eta herrialdeetan ereduzkoa 
izan da. Zalan tzarik gabe, hu tsuneak hu tsune baloratu beharra dago, eta horren ekarpena 
egiaztatu beharra dago. Horrek ekarri duelako, neurri batean, ez bakarrik praktikan, 
hainbat arlotan, prozesu berri tzaileak eta ikuspegi zabalenean, kudeaketan, produkziogin-
tzan… zenbait sektoreetan, zenbait enpresetan berrikun tzarako urra tsak eman ahal iza-
tea. Hori alde batetik. Baina baita ere, berrikun tzaren kultura nolabait  txerta tzea ekarri 
duelako. 

Lehen hurbilketa orokor bezala, diagnosia garbia da. Hori horrela, aditu horrek berak, 
gaur egungo panorama begiratuta, aurrera tzen dituen zehaztapenak azal tzea lagun-
garria da beste adituenak uler tzeko. Hala, gaur egunean bizi ditugun erronka berriei 
buruz galdetuta, zehaztapen hauek eransten ditu: sektore industrialean eta ohikoe-
tan kon tzentrazio produktiboa handia da eta, beraz, eraldaketa produktiboaz hi tz 
egitean ezin gaitezke gure tradizioaz, horren bertute eta egungo nagusigoaz, besterik 
gabe ahaztu, eta egokiagoa da arlo horietara berrikun tzaren ideia  txerta tzea, neurri 
batean hala egin da eta (berrikun tza: ekoizpenetan; prozesuan; diseinuan; kudeake-
tan). Bere hi tzak hona ekarriz:

Ez dira sektore ba tzuk beste ba tzuk desplaza tzen ari, behin tzat indarrez. Ematen ari dena 
neurri batean, sektore jakin ba tzuetan, ez dakit… arlo elektronikoan, biomedikun tzan, 
biologian… enpresa berriak  txerta tzen ari dira. Hori onuragarria da, baina ipini behar da 
bere testuinguruan, horrek ekarri duena eta ekarriko duena. Zalan tzarik gabe, etorkizu-
nean, sektore horiek indartuz joango dira, baina oraindik ere hemengo sare produkti-
boan, nolabait ere… oinarri sendoena, betiko sektoreak dira… eta hori, zonaldeetan 
aurki dezakegu.

Sendotasun horiek horrela izanda ere, arinegi egoki tzen garela erretorikaren eta ikur 
mediatikoen eremura uste du, beste adituek ere modu kritikoan aurreikusten dituzte 
oraindik orain adi tzera emandakoak. Ez du uka tzen gaurko tzearen garran tzia, baina 
hu tsuneak hobe tzeari garran tzi tsuagoa deri tzo, eta eremu berrietara egoki tzea osa-
gai osagarri bezala uler tzea proposa tzen du, erabateko aldaketak gauzatu ordez, 
berrikun tza uler tzeko erabateko modu batetik gainon tzean zen tzugabekoa dena 
(aurrerago ikusiko dugunez).

[...] oso ekibokoak dira adierazpen horiek. Orain dela hamar urte kalitatea, nolabait mo-
dako hi tza izan zen moduan aldaketarako eta… orain berrikun tza da. Orain hartu dute 
berrikun tza bandera tzat, ezta? Baino ikusiko dugu. Nik uste dut eszeptikoak izan behar 
dugula, eta agenteak beraiek ere, enpresak beraiek ere eszeptikoak dira. Ez da ikusten... 
ez dakit zertan gauzatuko den hori dena. Erretorika oso handia da, baina ez dakit… Gau-
za asko egin dira, baina adibidez, ez dakit, berrikun tza orain aipa tzen hasteak ekarriko 
dituela aldaketa handiak… Ikusi behar da, berrikun tzaren agen tzia horretan zer egingo 
duten, edo. 

Nik uste dut, enpresa  txiki eta ertainen, eta teknologiako eragileen arteko zulo hori ez 
dela errez tapa tzen edo. Ez dut uste berrikun tza esaten dutenean hortaz pen tsa tzen ari 
direnik. Ez dakit… ez dut askoz gehiago espero. Hori bai, diru gehiago ematen bada, oso 
ondo. Orduan gauzak egingo dira. Ikusten da orain arte, aurreko por tzentajeak oso kons-
tanteak izan direla, bai zien tzia-politikan eta bai teknologia-politikan. Orain bai, Lehen-
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dakariak aipatu zuenean hori, aipatu zuen diru tza bat, berrikun tza agen tzia horretan, eta 
ez dakit zer egingo duten.

Gainon tzeko adituen kasuan ere, sendotasunei buruzko pasartean halako auziei egi-
ten zaie erreferen tzia, alegia, politikak bete tzeko eta gaurko tzeko aukerari. Lehen 
adituak bat egiten du ildo berriak ireki tzearekin eta Eusko Jaurlari tzako Lehendakari-
tzatik harturiko ekimena  txalogarria irudi tzen zaio. Gainera, herrialde  txikia izanda 
eta orain arteko ibilbide egokia onartuta...

¿Fortalezas? Yo creo que tenemos. Precisamente que al ser un país pequeño tenemos la 
posibilidad de reestructurarlo. Y de hecho se está haciendo con todo lo que ahora ha pues-
to en marcha el Gobierno Vasco con el Consejo Vasco, Ikerbasque e Innobasque [...] yo te 
diría que hay un liderazgo claro, político y social. Porque la suma de las acciones del propio 
gobierno con las del Consejo Vasco, Ikerbasque e Innobasque están sumando la iniciativa 
pública y privada. El que haya un liderazgo es una clara fortaleza porque está ayudando a 
reconducir todo esto. A focalizar que se pongan en marcha todas estas iniciativas. Esa for-
taleza con la estructura que podemos tener tanto de organizaciones publico-privadas 
como la inversión de empresas privadas de I+D, que no es de las más altas del mundo, pero 
que si es muy alta y muy importante en representación con la media europea y por supues-
to con la media que hay en el estado español, yo creo que puede hacer que Euskadi de un 
salto cualitativo como sociedad y nos posicione como región, comparándonos ya no a nivel 
de estado, sino con otras regiones del estado de Europa. Entre las veinticinco o treinta más 
punteras de Europa que es como decir del mundo, además de EE.UU. y Japón.

Laburbilduz, aurrera begirakoari dagokionean, «el liderazgo, la confluencia de intere-
ses públicos y privados y la posibilidad de hacer apuestas estratégicas en sectores 
concretos es lo que va a hacer que el sistema científico-tecnológico vasco de un 
salto significativo.» Hori ukaezina bada ere, adituek gogorarazten dute: a) tradizio 
batetik gatozela, b) orain arteko ibilian zer hobetu badagoela, eta c) berrikun tza ezin 
litekeela ustekabeko gertakari soil bezala ulertu, baizik eta baliabide ugari (tek-
nikoak, giza-baliabideak, azpiegiturazkoak, antolamenduzkoak, koordinazioari dagoz-
kionak, ikerketa mailakoak, eta abar) aurre-baldin tza dituela. Horiek landuko dira 
ondoko lerroetan.

3.2.1.2. Ahultasunak

Ahultasunen pasartea sakabanatuagoa eta nahaspilatuagoa izango da, adituek ildo des-
berdinei arreta ipini dietelako. Halere, sendotasunen osagarri bezala, eta ikuspuntu 
dialetikoa erabiliz, ohiko diseinuaren kritikak aurkeztuko dira. Esan dugunez, sendota-
sun nagusia diseinuen gorpuzte zuzena izan da, egiturak egonkor tzea eta i txaropenak 
bete tzea lortu da, baina jarraian diseinuaren gaineko kritika ba tzuk zehaztuko dira. 
Diseinuak berrikun tza uler tzeko modu bat integra tzen du, eta hori da kritiken jomuga. 
Lehen ariketa (ariketa dialektikoa) bi adituren eskutik egingo dugu: 

a) Berrikun tza uler tzeko modua; 

b)  Tradizio industrial baten mesedetan, orain gu txi arte ikerketa-politika bigarren 
mailako auzi bezala kon tsidera tzea; eta, 
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c)  Politiken arteko koordinazio-eza. Hiru horiek dira lehen ahultasun esangura-

tsuak. Hori egin ostean,

d)  Beste maila bateko ahultasun ba tzuk ere aipatuko dira.

Berrikun tza uler tzeko modua

Lehen ahultasuna berrikun tza nozioari dagokio. Berrikun tza uler tzeko moduek 
baldin tzatu ohi dituzte agenda politikoak. Hori dela eta, lehen egiaztapen bat da gaur 
gaurkoz ez dagoela sektoreen arteko desplazamendurik, baizik eta batera tze pro-
duktiboa ohiko sektoreetan gorpuzten dela, oraindik. Gaur berrikun tza hi tzaldi pu-
blikoetan aipa tzen denean, adituen gomendioa da euskal berrikun tza-politikaren 
tradizioa gogoan izan behar dugula, alegia, berezitasun propioak dituen herrialde bat 
dela.

Halere, zehaztapen hori eginda, auzitan dagoen fun tsezko gaia «berrikun tza» bezala 
zer uler tzen dugun da; uler tzeko moduaren araberako ondorioak ani tzak eta ugariak 
izanaz arlo desberdinetan, hala nola, antolaketa-moduan, diziplinen egitura tzean, 
ezagu tza uler tzeko, ekoizteko nahiz justifika tzeko eran, eta abar. Izan ere, adituek ez 
dute uka tzen berrikun tza-politikak gaurkotu eta lerro berrietara ireki tzearen premia 
eta ezinbesteko erronka, orain arteko bizi tza-kalitateak berma tze aldera. Beraz, kri-
tiken jomuga nagusi bat berrikun tza uler tzeko modua bera da.

Berrikun tza ez da ikerketa-lerro bat hauta tzea, dirua horretara lerroka tzea, eta giza 
baliabideak antola tzea, ez eta ere kanpotik arlo bat hona zuzenean lekualda tzea. Hori 
da ikergune-lerro berriez hi tz egitean (bio-, nano-, energia berriztagarriak) kontutan 
hartu beharrekoa. Alegia: 

Berrikun tzak, aldaketa produktiboak… zen tzu zabala dutela, nahiz eta mediatikoki oso 
ikuspegi zorro tza edo mugatua ematen zaigun. Hori hau tsi beharreko mito bat da. Ba 
hemen ez dakit zein enpresa sofistikatua ezarriz, hortik berrikun tzaren aro berri bat 
sortuko dela eta hortik gurdi lana eginez, gainerakoak etorriko direnik. Ez da horrela. 
Beste herri eta gizarteetako ekonomietan ez da hori ematen, eta gurean ere ez. Emango 
bada, zen tzu zabal eta integral batean, egin beharreko esfor tzua da. Are gehiago esango 
nuke, ez bakarrik industria arloan, arlo ekonomiko guztietan, zerbi tzuak eta nekazari tza 
barne esango nuke nik. Eta areago, azkenean berrikun tzaren haziak gizartean daude. 
Ekonomia azkenean da, gizarte antolakun tza eta ikuspegi instituzional batetik emanik, 
gizartearen isla bat. Orduan benetan, berrikun tzaren haziak, gizartearen eraldakun tzan 
eta gizarteko jardueran eman behar dira, oinarri bezala hartuz. 

Modu eskematiko batean esateko, beharrezkoa da berrikun tza, baina a) bere adiera 
osoan, b) hiru sektoreetan, eta c) gogoan izanda berrikun tzaren hazia gizartean da-
goela. Bizi tza oso bat egoki tzea eska tzen du, hasi ikerketa alorretik, organizazio mai-
lako egituretatik pasaz eta merkatura tzeko dinamiketaraino. 

EAEko Planean badaude berrikun tza uler tzeko modu gaurkoturako urra tsak, baina 
gehiago sakondu behar da. Badaude aurrerakun tzak eta egoki tzapenak, baina lehia-
kortasuna nagusi tzen da, eta hori berriz kapitalaren berrikun tzara mugatua uzten da. 
Horrek azalpen bat merezi du. Izan ere, eredu lineala gainditu da eta merkatuaren 
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eskarira egoki tzeaz gain, berrikun tza-politiken hirugarren fase bezala osagai berriak 
batera tzeko beharra onartu egiten da. Hori da orain gu txi, ELGA erakundearen zien-
tzia eta teknologia adierazleek frogatu berri dutena. Egoera hori izanda, baina, gakoa 
da nola artikulatu ikerketa eta garapena, lehiakortasuna eta gizartea, berrikun tza eta 
ongizatea. Gaur egunean talka nagusia horien artikula tzeko moduen artean ematen 
da. Adituetako baten hi tzetan:

Besteak beste Europako Batasunaren Lisboako agendan ager tzen da, nolabait berrikun-
tzarekin lotutako kohesio sozialaren inguruko kon tzeptua. Zer adierazi nahi zuen Euro-
pako Batasunak, agiri harekin? Nolabait, isla bat eta errekonozimendu bat, berrikun tza 
teknikoa edo berrikun tza klasikoa uztartu egin behar dela, ez gizartearen berrikun-
tzarekin espresio bezala, baina gizartearen ikuspegi batekin. Gu txienez gizartearen inte-
grazioa, kohesioa, bermatuko duen ikuspegi batekin. Hor dago, gu txienez Europan, lehe-
nengo aldiz, halako errekonozimendu bat zeinak ikusten duen, nolabait, berrikun tzaren 
kon tzeptua gizartearekin batera a txikita etorri behar duela ezinbestean. Gerta tzen dena 
gero... badaude azterketa honetan analisi desberdinak... ba tzuen arabera hori guztiz erre-
torikoa da, errekonozi tzen dute, baina praktikara hori ez dute eramaten... neurri batean 
egia da, eta hori ere Euskal Herrira etorriz, neurri batean, lehiakortasun eta berrikun tza 
plan ezberdinak, azkenekoak orain arte, ba hori… kohesio sozialaz ere aipatu izan dituz-
te nolabaiteko ekarpen ba tzuk. Baina gero praktikan ez dira uztartuak izan. Lehiakortasun 
plan ezberdinak guztiz zentratu izan dira betiko berrikun tzan. Eta gizartegin tza erabat 
alboratua geratu da, edo behin tzat diferen tziatu izan dira esparruak eta ez dira integra-
tuak izan planaren barnean.

Hor kokatu behar dira berrikun tza uler tzeko moduari buruzko kritikak. Batetik, ai-
torturik bilakaera bat dagoela, uztarketa berrikun tza teknikoaren eta kapital ekono-
mikoaren artean ematen da, eta ez horrela «giza kapitala» eta «ingurune-berri tzailea» 
integratuz, berrikun tzaren adiera integralago baten mesedetan. Baina, bestetik, ko-
meni da kritika hori testuinguru zabalago batean kokaturik uler tzea. Adituetako ba-
ten pasarte bat luze jasoko da, orain artekoa eta ondorengoa uler tzeko balio digu-
lako.

Esandakoa gertatu da [sendotasunak; berrikun tza uler tzeko modua, e.a.], neurri batean, 
teknologia- eta berrikun tza-politika desberdinak EAEren kasuan horretan soilik fokaliza-
tu direlako, eta emai tzak ere horrelakoak izan dira ezinbestean. Izan da, nik uste, politika-
ren diseinuen emai tza: nolabait politika diseinu horien arrakasta erlatiboa, baina nolabait 
porrota ere bai. Modu dialektikoan ikusita biak agertu behar dira: arrakasta, esandakoaga-
tik, hau da, eman duelako bere elementu onena edo onuragarria; baina kritika ere bai, 
horrek asko mugatu duelako azken 10 edo 15 urteetan, gu txienez hemen EAEn, zien tzia-, 
teknologia- eta berrikun tza-politikan eman zitezkeen emai tzak. 

Diseinuan bertan, nolabait muga bat ezar tzen zen: enpresen berrikun tzan jarri zelako 
hasieratik… azpimarratu izan direlako gehien, jarri da indar gehien… eta beste hainbat 
arlo ahaztu izan dira. Ez bakarrik… berrikun tza sozialaren ikuspegitik, bai, noski… baino 
ikuspegi tradizional batetik ere, adibidez, zien tziaren arloa hor alboratua izan da neurri 
batean, u tzia izan da, ez kon tzienteki agian, baina lehentasunak horrela markatu direlako 
historikoki. Neurri baten ere, hemengo perfil produktiboa oso industrizalea izan delako 
betidanik, eta horrela izaten jarrai tzen du... Europako gainerako herrialde eta eskualdee-
kin konparatuz, sare industrialaren garran tzia oraindik ere Europako altuenetakoa da. 
Horrek ere neurri handi batean, berrikun tza-politiken diseinu eta perfiletan eragina du, 
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eragina izan du zalan tzarik gabe. Baita ere... enpresa kultura oso  txertatuta egon delako, 
80. hamarkadaren krisiak sortutako halako egonkortasun eza ekarri du... krisiaren beldu-
rrak nolabait ezinbestean lehentasunak horretara ipini zirelako. 

Eta teknologia-parkeek nolabaiteko arrakasta izan zutenez, horrek nolabait politiken au-
to-baieztapena ekarri du. Teknologia-parkeen arrakastak hori zalan tzan ez jar tzea ekarri 
du, eta ikuspegi integral eta zabalagoa eman ez izana politika horiei, orain tsu arte. Or-
duan, esan bezala, sendotasunak eta ahuleziak elkarrekin esku hartuta doaz, eta ahuleziak, 
arlo zientifikoan dauden hu tsuneak dira.

Berrikun tza uler tzeko modua alda tzen ari da, azken hamarkadan zehar. Aldaketa 
horrek lekuko dira azken Planean (Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza Plana, 2010) 
jasoriko ekarpenak, eta aditu desberdinek azpimarra tzen dituzte zen tzu horretan 
Planean eta bere inguruan gertaturiko mugimendu eta ekimenak [baloraziorik inork 
ez du egiten, eta denbora eska tzen da], bereziki, Innobasque eta Ikerbasque, baina 
era berean bestelakoak ere ez dira ahazten (Lehiakortasunerako Institutua; Negozio-
en Eskola, eta abar). Plan nagusia, eta Eusko Jaurlari tzak sustaturiko Enpresa Le-
hiakortasunerako eta Berrikun tza Sozialerako Plana (2006-2009) lekuko hartuta, 
agerikoa da ikuspuntu desberdinen arteko talka. Hala laburbil tzen du aditu batek:

[...] Akaso, proiektu horren zati ba tzuk hori ain tzat hartuko dute. Berrikun tza sozialaren 
esparrua landuko duenak, segur aski hortik joko du. Baina hor dauden besteetan, adibi-
dez, berrikun tza teknikoaren arloan… edo nazioartera heda tzean, ten tsio gehiago egon-
go da betiko arloan: nola  txertatu euskal enpresak ingurune global batean, modu efizien-
tean, hori akaso ezinbestekoa da, baldin eta munduko ekonomia alda tzen ez den 
bitartean. Bizi tzeko baldin tza delako. Baina berriro ere, segur aski ten tsio horrek, bestea-
ri irabaziko dio [...]. 

Fun tsean, zien tzia-kultura desberdinak daude eta ondorio bezala zien tzia goberna-
tzeko modu desberdinak ere bai. 

Orokorra da errezeloa: Innobasque ikusten da aldaketa esangura tsu baterako hasta-
pen-aukera bezala, gizarte-berrikun tzaren aldeko keinu bat den heinean. Baina siner-
giak zabaldu egin beharko lirateke gainon tzeko alorretara, hala nola, hezkun tza-
sistemara, oinarrizko ikerketari lehentasuna ematera, berrikun tza nozioa enpresa 
barruko dinamikak eralda tzera, fun tsean giza kapitala fun tsezkoa dela onartu eta 
horren aldeko ekimen-politikak susta tzera. Izan ere, ez da nahikoa gaur egun merka-
tu eskarira mugatu eta horren beharretara egongo den produktuak ekoiztea. Ai tzitik, 
berrikun tza prozesu osora zabaldu behar da.

Ikerketa-politikak bigarren mailako tzat har tzea

Izan ere, bigarren ahultasun nagusia, ikerketa-politikari begirakoa da. Hau ere modu 
dialektikoan ulertu behar dugu, alegia, arrakasten ifren tzu bezala. Sektore produkti-
boa industriari a txikita egonik, horri begirako politikak diseinatu eta gauzatu dira, 
enpresa beharretara zuzenduak, eta teknologia-parkeen egonkor tzea eta sendo tzea 
bitarteko bezala erabilita. Horrek mailaka tze garbi bat eragin du. Aditu guztiek par-
tekaturiko irakurketa da honakoa: ikerketa mailako a tzerapena irauli behar da, iker-
keta-guneei lehentasuna emanaz eta Uniber tsitatea uler tzeko modua erabat aldatuz, 
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ikuspegi desberdinetatik begiratuta (eginkizunak eta fun tzioak; baliabideak, eta 
abar).

Koordinazio-eza

Eta hirugarren ahultasuna politiken koordinazio faltari eta horren ondorio zeha tzei 
dagokie. Honek bigarren ahultasunarekin harremana du, baina bere inplikazioak zaba-
lagoak dira, ezen ondorioak Uniber tsitate alorrean ez ezik «ezagu tzaren eskualda tze-
prozesu orotara» zabal tzen dira, hala nola, teknologia-parkeen eta enpresen arteko 
harremanetara. Adituetako baten elkarrizketan azpimarratu dira azken bi ahultasunak, 
modu sakonago batean. Etenen lekuko tza ematen dute bi ahultasun horiek. 

Zentro teknologiko bati ematen bazaio bere aurrekontuaren %25a, hori aldatu behar 
dela... Baina ezin da aldatu. Apustu hauek nolabait epe ertain eta luzera izan behar dira. 
Orduan, diru gehiago lortu ezkero, primeran. Erabaki dute leku ba tzuetan dirua kon-
tzentra tzea. Ongi, baina ikusiko dugu. 

Euskadin ez zegoen tradiziorik, teknologia tradiziorik. Hori dela eta, arrisku tsua da neurri 
batean. Ez dakit Uniber tsitatearekin adostu zen ala ez. Betiko arazoak horiek dira, eta 
konpondu ezean etengabe agertu eta errepikatuko dira. Uniber tsitatearekin, agente… 
arlo horretan dauden agente nagusiekin adostu zen ala ez, hori da kontua, eta gero ge-
rokoak. Hori ere aztertu behar da, eta ez baldin bazen adostu, ba ez da uler tzen zergatik. 
Orduan, esan nahi dut, horrelako apustu bat egiteko, prozesu bat egon behar da eta… ez 
dakit. Parte har tzean oinarritutako prozesu bat. 

Ez daukat daturik esateko hori  egin zen ala ez, baina… enpresetatik ikusten da gauza 
hauekin, nolabait enpresen beharretatik gero eta urrutiago daudela ikerketa eta garapen 
teknologikoko agenteak. Gainera aldaketak, nik uste dut, alor horretan oso poliki ematen 
direla. Justu-justu orain, aspektu teknologiko ba tzuk kontuan hartu dira, Uniber tsitatean 
aukera dago… teknologian ikusteko, ze… baliabideak behar dira. Orain arte zentro tek-
nologikoek izan dute baliabide pila bat eta Uniber tsitateak ez. Hori oker bat da. Eta 
Uniber tsitateko agenteak orain arte ez dira oso pozik egon, ikusi dutelako baliabide asko 
jarri direla zentro teknologikoetan, oso baliabide gu txi jarri direla Uniber tsitatean eta… 
garbi dago. Orduan, zentro teknologikoen aldeko apustua u tzi gabe… uste dut Industria 
Sailean konturatuko zirela baino… nire tzako hori da benetako aldaketa eta oraindik ezin 
dira emai tzak neurtu… Uniber tsitatean baliabide gehiago jar tzea: jendea egoteko, ikerla-
riak kontrata tzeko… baliabideak behar dira! 

Uniber tsitatean ematen dira klaseak, azkenean gauza pila bat, eta behar dira baliabideak. 
Bestela, nola? Orduan ez da uler tzen, sistema bat lortu nahi baldin bada, ikusi beharko da 
zer dagoen zentro teknologikoetan, zer dagoen Uniber tsitatean eta hori dena nola babes-
tu edo nola koordinatu. Baina, Uniber tsitatea baztertu gabe. Nire tzako hori da aldaketa, 
beste guztia… oso eszeptikoa naiz. Ikusiko da. 

Berrikun tzarena… nik oraindik… «tridente»... lehendakariaren diskur tsoan ager tzen zen 
asko, baina «tridentea» zer zen? Nola du izena… Ikerbasque, Euskal Berrikun tza Zien-
tzia… ikusiko dugu. Ez dakit… Ikerbasque bada beste berrikun tza bat… Nik uste dut 
politika zientifikoa oso ahula dela, oso ahula. Orain pixka bat indartu da, baina oraindik 
lan asko egin behar da. Eta koordinatu behar dira bi politikak… Gero ia, diskur tsoak eta, 
ba nekatuta gaude, jendea nekatuta dago eta neurri batetan nazkatuta dago erretorika 
horrekin. Gainera gizartean, nik uste dut, jendeak paso/kaso egiten du? Bai... baina gehie-
gizko zera bat ikusten da… eta gero, hemen ekonomia aurrera atera tzen dutenak enpre-
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sak dira, eta enpresetara joaten zara eta ez daude… horiek dira kritikoenak. Kontraesanak 
daude. Europar proiektuetan ere integra tzen dira, aurrekontuan eragina duena, askotan 
maila altuko teknologien inguruko kontuetara bil tzen dira, baina horrek gero talka egiten 
du hemengo enpresen behar errealekin. Eska tzen dutena da maila baxuko zerbi tzu bat 
eta zentroek eman nahi dute maila altuko zerbi tzu bat. Maila altuko teknologia hori jaso-
tzeko joaten dira kanpoko proiektuetara, baina gero hori ez da pasa tzen enpresetara. Eta, 
gainera, beste aldaketa bat, zentro teknologikoen fusioari dagokiona da. Hori ere bai, eta 
horrek zera esan nahi du, alegia, arazoak zeudela: koordinazio falta, desplazamenduak… 
merkatu  txiki bat egoteko, zentro gehiegi zegoela. Beti egon da kritika hori. Orduan hori 
ere hor dago.

Aipatu diren ahultasunak eta horien gaineko kritikak garran tzi tsuak dira, egiturazko 
arazoak azalera tzen dituztelako. Era berean, adituak zuhurrak dira une hauetan, ezen 
i txaroteko eska tzen dute, ikusita azken Planean emaniko aldaketak. 

Beste ahultasun ba tzuk

Ikusitakoez gain, beste era bateko ahultasunak ere identifikatu dira, adituekin egi-
niko elkarrizketetan, hala nola: demografia arazoak, bokazioaren auzia eta oro har 
masa kritikoaren falta; eskumenak transferitu gabe izatea eta horren karietara sortu-
riko arazo eran tsi eta metagarriak. 

3.2.2.  Sendotasunak eta ahultasunak: irakurketa dialektiko 
bat. Iparraldeko adituak

Atal honen helburua, Euskal Herriko zien tzia eta teknologiaren egoera zein den 
azter tzea izaki, jarraian Iparraldeari egingo zaio tokia: bere sendotasunak eta ahulta-
sunak agerian u tziz, lurralde horretako eragile nagusiak izendatuz, zien tziaren eremu 
eta figura handienak aipatuz, zien tzia politikaren balorazioa eginez eta garapenerako 
egitasmoa estrategikoak finkatuz.

3.2.2.1. Sendotasunak

Adituak ados daude Euskal Autonomi Erkidegoan zien tzia eta teknologia aurreratuak 
daudela esaterakoan, eskualde dinamikoa izanik. Hor dira adibide gisa bertan dauden 
Uniber tsitate eta parke teknologikoak, baita ere lurralde horrek dituen zien tzialari 
ezagunak, Pedro Mari E txenike ospe tsuena delarik. Fisika eta kimikan goi mailako 
ikerketa egiten da, EAEk indar berezia egiten du ikerketa teknologikoa eta aplikape-
nera bideratua dagoen ikerketa gara tzeko, enpresek eta administrazioek horren 
premia baitaukate beraien arazoak konpon tzeko eta nazioarteko lehiari aurre egite-
ko. Hori dela eta, ikerketa mota horri helarazten zaizkion eskaerak asko dira. Ikerke-
ta teknologikoa puntakoa da, makina-erremintaren, informatikaren ala materialen 
arloetan.

Bestalde, Fran tziako ikerketa sistemak ere hobariak badauzka, hala nola, ikerlarien 
kalitatea, hauek laborategi onetan eta irakasle hoberenekin heziak baitira. Horrez 
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gain, botere publikoek oro har eta, bai Akitania Eskualdeko bai Ipar Euskal Herriko 
erakundeek bereziki, diru publikoa inberti tzen dute ikerketa egitasmoak finan tzatuz 
ala doktoregaiak lagunduz. Era berean, bizi kalitateak eta komunika tzeko erraztasun 
geroz eta handiagoak, informazioaren eta komunikazioaren teknologiari esker eta 
bidaia tzeko modu berrien bidez, Ipar Euskal Herriaren erakargarritasuna handitu 
dute. Geroz eta ikerlari gehiago bertara etor tzen dira, Paris ala Bordelek eskain tzen 
ez duten bizi kalitatea bila tzera, nahiz eta erdiguneetatik urrundu.

Azkenik, nahiz eta Ipar Euskal Herriko Uniber tsitate eta Eskola Handietan izena 
eman duten ikasleen kopurua urria izan (4.506 ikasle 2003an), Akitania osoan 
100.000 eta Fran tzia osoan 2.220.000 daudela kontutan izanik, kopuruak hazkunde 
nabarmena ezagutu du 2001az geroztik, 450 ikasle irabazi baititu. Arrazoiak ani tzak 
dira, hala nola: eskualdearen hazkunde demografikoa, karrera berrien sorrera, berezi-
ki Angeluko kanpusean kokatuta dauden zien tzia eta teknologia arloetan eta ESTIA 
bezalako ingeniari tza eskolen arrakasta eta maila geroz eta hobea, bereziki Fran-
tziako sailkapenari errepara tzen badiogu.

3.2.2.2. Ahultasunak

Euskal Herriko zien tzia eta teknologia politiken lehen ahultasuna bere banaketa 
politiko-administratiboa da, hiru osagaietan zatitua baitago: Euskal Autonomi Erki-
degoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Ipar Euskal Herria; azken hau, Pirinio-Atlan-
tikoetako zati bat dela jakinik. Horri gehi tzen zaio, euskal lurraldeak neurri  txikia 
eta biztanleri mugatua dauzkala. Ipar Euskal Herrian, bereziki, biztanleriaren ko-
puru urriak (260.000 biztanle), Uniber tsitate propiorik ez izateak (Baionako 
Fakultatea Paue eta Aturriko Herrien Uniber tsitatearen eranskin bat besterik ez 
baita) eta irakasle, ikerlari zein ikasle kopuru  txikiak, ez dio eskualdeari behar 
duen masa kritikoa berma tzen munduko beste erresuma eta herriekin lehian sar-
tzeko. 

Horrez gain, lurralde hau ez denez askea, Estatuek baino gaitasun eta aurrekontu 
ahulagoak izateaz gain, erdiguneen araberako menpetasuna manten tzen du. Ipar 
Euskal Herria, batez ere, Bordele eta Parisen zeharo menpe dago, Baionako Uniber-
tsitatea gara tzeko, ikerlariak kontrata tzeko, dirua lor tzeko eta edozein erabaki har-
tzeko tenorean. Fran tziaren zentralizazio handiak eta Estatu zein Eskualde hiriburue-
kiko urruntasun geografikoak, joera hau areagotu du; ahaztu gabe, Hexagonoak 
maila administratibo asko dauzkala, Estatutik hasi eta Uniber tsitateraino, Eskualde, 
Departamentu, Herri Elkargo eta Herrietatik igaroz. Gainera, Ipar Euskal Herriak 
bere egitura propioak dauzka, alegia, Haute tsien Kon tseilua eta Garapen Kon tseilua 
ala Alkateen Bil tzarra.

Aniztasun horrek arazoak plantea tzen ditu zeren diru iturri asko daude. Fran tses 
Estatuak, Akitaniako Eskualdeak, Pirinio-Atlantikoetako Departamentuak ala Baiona-
Angelu-Biarri tzeko Hiri Elkargoak diru lagun tzak ematen dituztenez, ikerketa tal-
deek beste hainbeste eskaera osatu behar dituzte, horrek dakarren indar gal-
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tzearekin7. Laborategi buruek denbora gehiago igaro tzen dute  txostenak osa tzen, lan 
administratiboa egiten eta diru publikoa bil tzen saia tzen ikerketa egiten eta ikerla-
riak aholka tzen baino. Egoera horren aurrean, Paueko eta Aturriko Herrien Uniber-
tsitatea eskaerak zentraliza tzen hasi da. 

Bestalde, geroz eta gehiago, botere publikoek, enpresek eta ikerketa laborategiek 
lehentasuna ikerketa aplikatuari ematen diote. Honela, ikerketa guneek beraien egi-
tasmoak aurkezten dituztenean, epe mo tzean gauzapen zeha tzak izan di tzaketen 
egitasmoak aukera tzen eta finan tza tzen dituzte, oinarrizko ikerketa alboratuz. Diru 
publikoa ongi kudea tzeko kezka geroz eta handiagoa dagoenez, ikerketa egitasmoak 
aukera tzeaz ardura tzen diren ba tzordeak, geroz eta zorro tzagoak dira, errentagarriak 
eta operatiboak direnak hobe tsiz.

Euskal Autonomi Erkidegoan, batik bat, lanaren banaketa argia dago erakundeen ar-
tean zeren, Uniber tsitateek oinarrizko ikerketa egiten duten bitartean, enpresak 
aplikapen soilera muga tzen dira, zentro teknologikoak bitarteko mailan koka tzen 
direlarik. Hori dela eta, ez dago talde nahasturik ezta joan-etorririk ere teoria eta 
praktikaren artean ala, nahiago bada, oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatuaren 
artean. Modelo hau, zien tzia eta teknologiaren ikuspegi eta lanaren antolaketaren 
modelo berezituetan oinarri tzen da non erakunde bakoi tzak eginkizun berezi eta 
esklusibo bat daukan. Erakunde ezberdinetako profesionalak bildu beharko lirateke 
egitasmo zeha tzen inguruan bakoi tzak bere gaitasun, ezagu tza eta trebeziak ekarri 
di tzan eta horien arteko trukaketa egon dadin.  

Ildo berari jarraituz, ikerlariak berezituegiak dira, per tsona, laborategi eta zentro 
bakoi tza alor batean berezi tzen baita, teoria, kon tzeptu eta tresna propioak sortuz. 
60 ikerlariko laborategi handiak daudenean ere, praktikan, azpi-taldeak osa tzen dira, 
i txurazko batasuna eskainiz, batez ere sendotasun inpresio bat emateko eta diru 
lagun tzak lor tzeko. Horrek agerian uzten du ez dagoela Euskal Herrian benetako 
politika zientifiko zein teknologikorik zeinek helburu orokorrak finkatu eta lehenta-
sunak jarriko lituzkeen. Ondorio da euskal ikerketak ez daukala ikusgarritasunik 
Estatu eta Europa mailetan.

Bestalde, botere publikoek nahiago dute egoi tzetan eta materialean inberti tzea, per-
tsonen alde apustu egitea baino. Laborategietako buruek erraztasun handiagoak 
dauzkate ikerketa tresna berriak, material informatikoak ala egoi tzen moldaketak 
lor tzeko, ikerlari, teknikari eta administrariak kontrata tzeko baino. Maiz, doktoregoa 
eta doktorego ondorengoa egiten ari diren ikerlari gazteek urte bateko ala bi urteko 
kontratuak dauzkate, geroari begira inongo ziurtasunik eduki gabe. Hauskortasuna, 

7  2007an, Ecobiop laborategiko zuzendariari gertatu zaio ikerketa egitasmo bat Akitania Eskualdeari aurkeztea 
dirulagun tzak lor tzeko i txaropenarekin. Ebaluaketa ba tzordeak, ezezkoa ematen dio zenbait argudio aurre-
ratuz. Kritika horiek kontutan hartuz, egitasmoa molda tzea erabaki du Pirineo Atlantikoetako Departamen-
tuari helarazteko, lagun tza jaso tzeko aukera handiekin. Dosierra azter tzen ari direla, Akitaniako Eskualdeak 
berriz dei tzen du esanez komenigarria li tzatekeela egitasmoa berriz aurkeztea eskatutako aldaketak eginez. 
Ecobiopeko zuzendariari ezinezkoa zaio, Pirineo Atlantikoetako Departamentuak bere egitaraua eskuetan 
baitu. Eta hortik denbora batera, Kon tseilu Orokorrak ezezkoa eman dio, batez ere arrazoi politikoengatik. 
Adibide horrek agerian uzten du aniztasun horrek hainbat ondorio ezkor dauzkala laborategien tzako. 
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ondoeza eta segurtasun eza sor tzeaz gain, kontratu horiek ez dute ikerlarien inplika-
zioa eta ikerketaren jarraikortasuna berma tzen. Gazte horiei kontratu duinak ema-
teak ez du esan nahi beraien lanaren ebaluaketa alde batera u tzi behar denik. 

Prekarietate horrek hiru arrazoi nagusi dauzka. Batetik, 1968ko maia tzaz geroztik, 
Fran tziako eskuin zein ezkerreko gobernuek ikasleei eta Uniber tsitateari beldur 
diote, 1986 eta 1995eko mobilizazioak gogoan dituztelarik. Ikasleez mesfidati dira, 
kontrola ezinak baitira eta ustekabean manifestaldi eta greba handi bezain luzeak 
burutu di tzaketelako, hainbat gobernu beraien erreforma egitasmoa bertan behera 
uztera bor txatuz eta zenbait Hezkun tza Ministro dimiti tzera derrigortuz. Bestetik, 
hazkunde ekonomikoaren motel tzeak eta langabeziaren gorakadak Estatuaren defi-
zit publikoa eta zorpe tze mailak areagotu ditu, gastatu daiteken diru publikoa mu-
rriztuz. Azkenik, 1980. hamarkadatik landa hedatu den kultura politiko neoliberalak, 
administrazio publikoen kudeaketa modeloak zeharo aldatu ditu: zorroztasuna, 
emankortasuna eta zerbi tzuaren kalitatea goraipatuz, baita ere ibilmolde gastuak 
murriztu nahirik.

Azkenik, ikerlariak gu txi ordainduak dira beraien ikasketa eta ikerketa mailaren ara-
bera, baita ere Europako eta Estatu Batuetako beste herriekin alderatuta. Kasu ba-
tzuetan, soldata bi aldiz, hiru aldiz eta ba tzuetan hamar aldiz  txikiagoa da, ikerlarien 
baitan e tsipena eraginez. Horri gehi tzen badiogu lan egiteko baldin tzak ez direla 
egokienak, bai bulego eta tresneri informatikoen mailan, bai ikerketa materialaren 
arloan, bai ikerketa egitasmoen finan tzazioan, ez da harri tzekoa hainbat profesional 
gogorik gabe badaude eta a tzerrira joateko nahia adierazten badute. 

3.2.3. Eragile nagusiak. Hegoaldeko adituak

Eragileen auzia ezinbestean eredu zeha tz bati a txikita dago. Ikusi bezala, enpresa-
arloa izan da interes-gunea, ohitura oso bati jarraipena emanaz. Ildo horretan ulertu 
behar dira eragile desberdinen lekua eta garran tzia. 

Erakundeak

Lehenik eta behin zehaztu beharreko kontua erakundeei begirakoa da. Eragile insti-
tuzionalak Euskal Autonomia Erkidegokoak izan dira orain arte, estatu-mailako 
presen tziarik gabe. Zehaztapen hori modu kritiko batean egiten da, indar-metaketa-
ren faltan, hemengo eskumenak gorpuztu ez direlako, bertako instituzioek ardurak 
zamatu behar izan dituztelako, eta baita ere ikerketa-alorreko erakundeak gorpuzte-
ko paradarik egon ez delako (Espainiako CSIC bezalako baten baliokidea li-
tzatekeena). Erakundeei dagokionean, bestetik, adituen artean ezaugarri konpartitua 
da lidergo baten garran tzia azpimarra tzea, EAEn Lehendakariak egin bezala.

Enpresak

Guztiarekin, eragile-sarean, enpresak nagusitu dira. Baina oro har enpresa handiak 
dira, eta «enpresa  txiki eta ertainak prozesutik kanpo gera tzen dira, eta horietara 
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iristeko prozesu eta mekanismoak, bitartekoak mo tz gera tzen dira.» Garapen-
agen tziak egonkortu eta horiek toki-enpresak indartu behar lituzkete. 

Teknologia-parkeak

Eta hirugarrenik, teknologia-parkeak aipatu behar dira. Eragile nagusia zen tzu horre-
tan zentro teknologikoak izan dira. Bitartekari rola joka tzen dute, eta eginkizun zaila 
egokitu zaie, besteren artean denbora, behar, espazio desberdinak guru tza tzen dire-
lako haien ekinean: ezagu tza bilaketa (europar) egitasmoen menpe dago, eta ez 
bertako enpresen behar eta premien menpe.

Hu tsak egon dira, bi aldeetatik. Enpresak ez du teknologia eska tzen, eta zentro hauek ez 
dute enpresetatik harago, gertu dagoen zerbi tzu bat eskain tzen. Horretarako sortu ziren, 
baina oraindik ere hor dago zulo handia.

Neurri berean, ordea, «para-publikoak» izan dira, eta horrek alderdi baikorrak (enpre-
sekiko «gertutasuna», «deskonfian tza murriztea») eta ezkorrak (irizpide nagusia «ira-
bazia» izatea) suposatu ditu. Izan ere, enpresak uzkurrak izan ohi dira erakunde pu-
blikoekiko, hauen agintekeria uka tzen dutelako, eta zentro teknologikoen izaera 
para-publikoak hori gaindi tzeko parada eman du, baina aldi berean horren ifren tzua 
da berrikun tzaren motibazio eta iparra une oro irabazi ekonomikoa eta kapitalaren 
berrikun tza teknikoa gertatu direla, bere kasuan zehar-irabaziak gizartean barreiatuz. 
Kontutan izanda berrikun tza-politikak «giza asmoak» uler tzeko aldaera bat direla, 
horren inguruko eztabaida irekia proposa tzen da.

Beste eragileak

Ezarritako egituraketa medio, berrikun tza-sarean bigarren maila batekoak ikerketa-
guneak eta batez ere Uniber tsitateak izan dira. Diseinu bati a txikia dago guztia, eta 
azken Planean aldaketak dauden arren, iner tziek indarra dute oraindik ere (disei-
nuan bertan ere bai; ez soilik egituraketa instituzionalean, baizik eta zien tzia-kulturan 
eta berrikun tza uler tzeko moduan, eta azken hau alda tzea gainera zailagoa da). 

3.2.4. Eragile nagusiak. Iparraldeko adituak

Euskal Herriko eragile nagusiak Uniber tsitateak, Eskolak eta zentro teknologikoak 
dira, hala nola Euskal Herriko Uniber tsitatea, Deustuko Uniber tsitatea, Arrasateko 
Uniber tsitatea eta UNED Euskal Autonomi Erkidegoan, Nafarroako Uniber tsitatea eta 
Nafarroako Uniber tsitate Publikoa Nafarroako Foru Erkidegoan eta Pau eta Aturriko 
Herrietako Uniber tsitatea, Bordele I, II eta IIIko Uniber tsitateak Ipar Euskal Herrian. 
Azken kasu honetan, ESTIA Ingeniari tza Eskolaz gain, INRA eta CNRSi loturiko labo-
rategiak daude. Hainbat ikerlarik eta irakasle-ikerlarik bertan lan egiten dute, lurralde 
horretan egiten den ikerketaren zati nabarmenenaren sor tzaileak izanez. Ikerlari ti-
tuludunei ikasle bekadunak gehitu behar zaizkie, laborategien lana errazteaz gain, 
kalitatezko ikerketa egiten baitute. Nahiz eta soldatak xumeak eta kontratu hausko-
rrak izan, beraien gaitasunak erakusteko aukera daukate.
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Horiei haute tsiak gehi tzen zaizkie. Geroz eta interes gehiago erakusten dute zien-
tzia eta teknologiarekiko, plantea tzen dituzten galderak, agerian uzten dituzten 
konpromisoak, har tzen dituzten erabakiak eta ematen dituzten diru lagun tzak 
erakusten duten moduan. Haute tsi ba tzuek ez badute gogo handirik isla tzen dosie-
rrak babesterako orduan, bai Akitaniako Eskualdeak, bai Pirinio Atlantikoetako 
Departamentuak, bai Ipar Euskal Herriko erakundeek, zien tzia eta teknologiaren 
aldeko apustua egin dute, suma tzen baitute berrikun tza teknologikoa eta garapen 
ekonomikoa hortik datozela. Esaterako, nahiz eta ez bere eskumenetan sartu, Piri-
nio Atlantikoetako Departamentuak ikerkun tza finan tza tzen du. Haute tsiekin bate-
ra teknikariek lan egiten dute, beraien lana fun tsezkoa delarik, dossierrak presta-
tzen, aholkuak ematen eta haute tsien iri tziak eta beraz erabakiak bidera tzen 
baitituzte. 

Halaber, enpresen presen tzia eta papera handi tzen doa, arloen arabera oso ezber-
dina izan arren. Hain zuzen ere, teknologia berrietan, bioteknologian eta fisika 
aplikatuan asko inberti tzen badute ere, uzkurragoak dira ingurugiroarekin lotura 
daukaten eremuetan. Laborategi independenteak finan tza tzea baino nahiago dute 
beraien enpresen baitan sail propioak sor tzea. Horrela, arazoak planteatu eta gataz-
kak sortu di tzaketen informazioak menpera tzen dituzte eta, hala behar izanez 
gero, plazara tzea debekatu dezakete, enpresek baitakite uraren kalitateak eta airea-
ren ku tsadurak osasun publikoan ondorio zuzenak dauzkala. Are eta gehiago bote-
re publikoek kontrol neurriak zorroztu dituztenean eta komunikabideak gai horie-
kiko interes eraberritua erakusten dutela dakitenean, arazo horiek herritarrak 
kezka tzen baitituzte.

Eragile guzti horien arteko harremanak, batez ere deialdien bidez gauza tzen dira. 
Izan ere, diru emaile bakoi tzak, irizpideak finka tzen eta hautaketa ba tzorde zeha-
tzak osa tzen dituzte ikerketa egitasmo ba tzuk aukera tzeko. Bilera ofizialez gain, 
laborategi buruak, talde horietako kideak konben tzi tzen saia tzen dira, dauzkaten 
harreman informalen bidez. Harreman horiek sendo tzeko, Uniber tsitateak, labo-
rategiak eta enpresak, baita botere publikoa eta goi mailako fun tzionarioak ere, 
egitasmo zeha tzen inguruan batu beharko lirateke. Era berean, mugaren bi aldee-
tako eragileak bil tzea komenigarri tzat jo tzen da, batez ere Ipar Euskal Herria ez 
dadin Bordele eta Parisen menpe egon eta dinamika komun bat sor tzeko as-
moz. 

Zehazkiago, erakunde publikoen, Uniber tsitateen, ikerketa zentroen eta ikerketa, 
garapena eta berrikun tza egiten duten enpresen buruak ba tzea komeni li tzateke 
sare bat osa tzeko, lankide tza bul tza tzeko eta, nahi izan ezkero, egitura komunak sor-
tzeko. Egitasmo horiek formalki egituratuak, instituzionalki onartuak eta diru pu-
bliko zein pribatuarekin finan tzatuak izan beharko lukete. Eredu honek onura asko 
lituzke, hala nola: egitasmo berriak piztea, finan tzazioa mobiliza tzea, finan tzazio egi-
tarauak osa tzea, aitormen ofiziala ematea, argitalpen komunak plazara tzea eta heda-
pen sistema bera eduki tzea. Horren bidez, Europa mailako dirulagun tzak jaso tzeaz 
gain, Euskal Herrian egiten den kalitatezko ikerketa, munduan zehar ezagutaraziko 
li tzateke.
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3.2.5. Arrakasta prin tzipalak. Hegoaldeko adituak

Lehen arrakasta nagusia berrikun tza-kultura egonkortu izana da, bere premia enpre-
sa-mailan ere aitortu izana. Arrakasta nagusiena egitura bat egonkortu eta sendotu 
izana da; bitartean, zien tzia eta teknologia adierazleek erakusten dute aurrerakun-
tzak eman direla. Baina berrikun tza-prozesuan (enpresan; ekoizpenean; kudeaketan, 
eta abar) emaniko aurrerapenak oso desorekatuak izan dira enpresa nahiz sektoreen 
artean. Azken urteotan sare produktiboan berrikun tza sar tzen hasi da (enpresetan 
i+g+b), eta horren bilakaera denboran ikusiko da. Horretan, instituzioen prestuta-
suna da aipatu beharrekoa. Baina 

Hor ikusiko da hain zuzen ere berrikun tza sozialaren egokitasuna, «ukiezinak» diren osa-
gaien garran tzia [adb. giza kapitala]... eta hori ez da behar bezala ulertu eta susta tzen.»

Beste arrakasta-lerro bat, gizartean ere berrikun tzaren garran tzia lekutu izana da. 
Baina arazoa da, hori horrela izanda, berrikun tza nola ulertu. Borondatea badago, eta 
aurrerapenak oraindik ere gehiago nabarmendu daitezkeen ustea dago, elkarrizketa-
turiko adituen ustetan. Hori da gure benetako erronka: 

Gizartearen per tzepzioa ez ezik, per tzepzio hori, zen tzu eraginkor batetan eta helburu 
eraginkorrera bidera tzea.. [Horretarako...] beharko dena da, gizarte sen tsibilitate guztiek 
ikustea merezi duela proiektu horretan sar tzeak, eta gainera ahalmena dutela horretan 
zerbait esateko. Ez dagoela i txia edo mugatua...

3.2.6. Arrakasta prin tzipalak. Iparraldeko adituak

3.2.6.1. Eragile nagusiak

Hego Euskal Herriak goi mailako figura zientifikoak dauzka, besteak beste, E txenike 
fisikan, Ugalde kimikan ala Barandiaran etnologian. Medikun tzan, politika zien tzietan 
eta ekonomian ere kalitatezko eta originaltasunezko lanak buru tzen dira, nahiz eta 
ez beti ezagutuak izan. Maila horretan, Eusko Jaurlari tzak indar berezi bat egin behar-
ko luke Euskal Herrian egiten den ikerketa ezagutarazteko, nazioarteko aldizkari 
berezitu, komunikabide eta erakundeen menpe egon gabe. Indar hori egiteak 
a tzerriko enpresen inber tsioa, bertako erakunde publikoen esku-har tze handiagoa 
eta ikerlarien maila hobea ekarriko luke. Bestela esanda, Euskal Herria erakargarria-
goa izango li tzateke ikerlari eta diru emaileen tzako.

Bere aldetik, izan dadila publikoari begira ala komunitate zientifikoari so, Ipar Euskal 
Herriak ez dauka nazio eta nazioarte mailako figura zientifikorik, nahiz eta goi mai-
lako ikerlariak ukan, besteak beste biologian, zuzenbidean ala linguistikan. Arazoa da 
departamendu eta laborategiek ez dutela behar bezala komunika tzen, dauzkaten 
ikerlarien, egiten dituzten lanen eta jaso tzen dituzten sarien inguruan. Maiz, ikerla-
riak zien tzialarien artean ezagunak dira, aldizkari berezitu eta kongresuen bitartez, 
adituen artean komunikazio zientifikoa ongi baitabil, ala haute tsi eta erakunde pu-
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blikoetako teknikariekin. Ikerlari ospe tsuek sugurdiak bezala eragiten dute, zeren 
dirua erakar tzen, lanpostuak sor tzen eta komunikabideen interesa pizten dute, 
Uniber tsitate, departamentu ala laborategi baten garapena mesedetuz baita ere es-
kualde eta hiri baten hazkundea lagunduz.  

Ipar Euskal Herriak, ikerlari horiek erakar tzeko ahalmena dauka, bizi kalitate ona 
eskain tzen baitu eta puntako sektoreak baitauzka, ikerkun tzarako testuinguru apro-
posa osatuz. Ai tzitik, ezinbestekoa da soldatak igo tzea eta eginkizun administratiboe-
tatik aska tzea, laborategi zuzendariak munduan zehar idazten dena irakur tzera, 
hausnarketa teorikora, artikuluak eta liburuak idaztera, doktoregaiak aholka tzera eta 
ikerlari taldeak kudea tzera dedikatu daitezen. Horren ordez, denbora asko igaro tzen 
dute  txostenak osa tzen eta finan tzamenduak bila tzen. Erresuma Batuetatik inspiratu 
beharko li tzateke, bertako ikerlariek soldata eta lan baldin tza hobeak baitauzkate, 
nazioarteko ikerlarien tzako erakargarria bilakatuz.

3.2.6.2. Zien tzia- eta teknologia- politiken egoera

Ipar Euskal Herriak, zien tzia eta teknologiaren arloan ez dauka politika propiorik; 
berau Europa, Estatu eta Eskualde mailetan osatua baita. Akitanian esaterako, ikerke-
ta egitarau bereziak daude, laserraren, ardoaren, egurraren ala medikun tzaren arloe-
tan; politika zien tzia, soziologia zein ekonomiaren eremuetan ere goi mailako egita-
rauak daudela ahaztu gabe. Egoera horrek bi ondorio dauzka: Ipar Euskal Herria 
egitarau nagusietatik bazterturik egotea eta bertako ikerlarien behar, i txaropen eta 
egitasmoak kontutan ez har tzea. Egitarau horiei jarraituz, karrera guztiak lehen urte-
tik doktoregoraino proposa tzeko ordez eta alor bakoi tzean laborategi bat eduki-
tzeko ordez, bikaintasun poloak sor tzen dituzte, esan nahi baita alor berezitu bati 
lehentasuna ematen diotela, goi mailako eskola bat ikerketa gune batekin uztartuz. 
Era berean, goi mailako poloak sortu dira aeronautika, petrolio ala uraren inguruan. 

Hego Euskal Herriari dagokionez eta Iparraldeko adituen ustez, ez dago politika zien-
tifiko eta teknologiko argirik, erakunde bakoi tzak bere lehentasunak baitauzka eta 
beraien jarduerak ez daudelako koordinatuak. Zien tzia eta teknologiaren eragile guz-
tiak batu beharko lirateke elkarrekin diagnosi bat egiteko, helburu nagusi zein berezi-
tuak finka tzeko eta estrategiak zehazteko. Politika hori adostu bezain pronto, gober-
nuaren eta Legebil tzarraren eginkizuna li tzateke, lege eta plan egitasmoak idaztea, 
negozia tzea, bozka tzea eta aplika tzea. Zen tzu horretan, politika zientifikoa ezin daiteke 
ikerlarien eskuetan soilik u tzi, herri osoa uki tzen baitu. Hala ere, eremu berriei eta 
berrikun tzari tokia u tzi behar zaie, esan nahi da ezinezkoa dela eta ez dela komeniga-
rria dena zain tzea, neur tzea eta aurreikustea. Kasu batean zein bestean, ukituak dauden 
per tsonen artean eta biztanleen artean eztabaida publiko bat piztu behar da.

Zien tzia- eta teknologia-politikak Estatuen barruan osa tzen dira, mugaz gaindiko 
lankide tza zailduz. Izan ere, nahiz eta lan ohiturak, ikerketaren balorapenak, lan 
hizkun tzak, ikerketa taldeen tamainak eta paradigma zientifikoak ezberdinak izan: 
arrazionalista, kuantitatiboa eta esplika tzailea bata; konstruktibista, kualitatiboa eta 
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ulerkorra bestea, Ipar eta Hego Euskal Herriko eragileen arteko lankide tza onuraga-
rria izan daiteke. Are eta gehiago jakinik ezberdintasuna aberasgarria dela eta 
trukaketen biderka tzeak elkarren arteko ulermenari mesede egiten diola, ideiak eta 
lan metodoak parteka tzeko, eztabaida tzeko eta hobe tzeko aukera eskain tzen baitu. 
Mugaz gaindiko lankide tzaren beharra pixkanaka gizarteratu den ideia da. 1963an 
Enbata alderdia sortu zenean, aber tzale eta euskal tzaleen babesa bazuen fun tsean, 
1970. hamarkadatik landa Baionako Merkatal eta Industria Ganbarak mugaz gaindiko 
harremanen eta ondoren lankide tzaren apustua egin zuen, pen tsa tzen bai tzuen Ipar 
Euskal Herriaren garapena Donostia eta Bilbori lotua zegoela eta ez Bordele ala Paue-
ri. Denbora joan ahala, haute tsiak lankide tza horren premiaz jabetu dira, Baiona-Do-
nostia Eurohiria ala Bidasoa-Txingudi Konsorzioa gisako ekimenak proposatuz.

Politika zientifikoek, bai Hego bai Ipar Euskal Herrian, Uniber tsitate eta laborategi 
handiak hobesten dituzte, giza eta material baliabideak komunean ezar tzeko. Fran-
tzian, adibidez, Parisen, Lyonen, Tolosan ala Bordelen, Uniber tsitate erraldoiak osa-
tzen dituzte, denak 60.000 ikasletik gorakoak, hiri bereko Uniber tsitate ezberdinak 
batuz. Halaber, CNRSek bere laborategiak ba tzen ditu, egitura  txikienak desagerrara-
ziz. Tresna asko bezain garestiak behar dituzten laborategien tzako baliagarria izan 
liteke, batez ere fisikan, kimikan eta biologian, baita ideiak truka tzeko ere, baina ez 
dute bertan egiten den ikerketaren kalitatea eta kantitatea berma tzen. Izan ere, labo-
rategi handietan, azpi-taldeak osa tzen dira eta, emankorrak diren ikerlarien ondoan, 
ikerketa gu txi egiten duten eta artikulu zein liburu gu txi argitara tzen dituzten per-
tsona franko daude. Ikerketa talde  txikiek ez badute ikerketaren tzako arazorik 
plantea tzen, batez ere azterketa kualitatiboak egiten dituztenean, zeren ikerlari 
 txarrak ba tzeak ez du ikerketa taldearen maila hobetuko eta onak diren laborategiak 
goi mailakoak izaten jarraituko dute, zailtasunak eragiten dituzte diru-lagun tzak lor-
tzeko. Gaur egun, teknologia berrien eta garraio moduen garapenak sare bezala fun-
tziona tzea ahalbide tzen du. Izan ere, nahiz eta hiri ezberdinetan kokatuta dauden 
guneetan lan egin, gai beraren inguruan diharduten ikerlariak harremanetan egon 
daitezke eta egitasmo komunak ukan di tzakete.

Zien tzia eta teknologiaren ebaluaketari toki urria uzten zaio, argitara tzen diren 
hainbat artikulu eta liburuk erakusten duten bezala. Nahiz eta Espainian eta Euskal 
Autonomi Erkidegoan Ebaluaketa Agen tziak egon, Hego Euskal Herrian egiten den 
ikerketaren inguruan ez dago behar den exijen tziarik. Ebaluaketak indibidualak dira 
gehien bat eta laborategi ala ikerketa egitasmo handien ebaluaketa ez dago garatua. 
Horrez gain, ebaluaketak irizpide kuantitatiboen arabera egiten dira, alegia, zein lan 
argitaratu diren eta zein aldizkari eta argitale txeetan sar tzen diren, jakinik mota 
bakoi tzak puntuazio bat daukala. Osagai kualitatiboak zeharo alboratuak dira neur-
tzeko zailak eta subjektiboegiak bezala ikusten baitira. Fran tzian, aldiz, ebaluaketa 
oso zorro tza da, bai CNRSeko ikerlaria edota Uniber tsitateko irakaslea izateko es-
kubidea ematen duen baimena lor tzeko, bai taldeen ikerketa egitasmoa aukera tzeko 
orduan. Lanpostuen eta diru publikoaren urri tzeak, joera horiek areagotu ditu.

Bestalde, eten argi bat dago Uniber tsitatearen eta enpresaren artean, joan-etorriak 
mugatuak direlarik. Bien arteko harremanak isurkorragoak izatea komeni li tzateke, 
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enpresen kalitatea eta eraginkortasuna eta baita langileen prestakun tza ere hobe-
tzeko. Alde batetik, ikerlari eta irakasle gehienek ez dute enpresaren mundua ezagu-
tzen, bere balore, logika eta ibilmoldeekin eta, beste aldetik, enpresaburuek eta 
bertako langileek asti gu txi daukate hausnarketarako. Zen tzu horretan, denboran 
zehar eraiki tzen den esperien tzia bat da. Enpresek interesa daukate adituekin eta 
ikerlariekin lankide tzan ari tzeko zeren, ikuspegi, ezagu tza eta tresna propioak eduki-
tzeaz gain, beraien ezagu tzak gauza tzeko eta zehazteko aukera daukate.

Azkenik, erakunde publikoak ez dira aski interesa tzen ikerkun tzaren baliotasunean, 
aplikapen zeha tzetan eta ondorio sozialetan. Oinarrizko hainbat lani ez zaio inolako 
etekinik atera tzen, teorikoegiak bezala ikusten baitira eta ez delako lotura zuzenik 
egiten ezagu tza eta ekoizpen, zerbi tzu eta prozedura zeha tzen artean. 

3.2.7.  Proiektu estrategikoen zehaztapena. Hegoaldeko 
adituak

Erretorikatik asko izan dezake berrikun tzaren aldeko apustu estrategiko berriak, eta 
ordainetan mobilizazio-aukerak neutralizatu. Fun tsezkoa ildo estrategikoen ingu-
ruko gaia modu parte har tzailean adostea eta horren inguruko finan tzazioa berma-
tzea da. Lehentasunen definizio-prozesuak irekia izan behar du, eta denbora-epe 
esangura tsu batekoa ere bai. Adituen ustez, horrek orain arteko dinamikak alda tzea 
(aurre-)suposa tzen du.

Berrikun tza eta eraldaketa lehen mailako terminoak bilakatu direlarik, ildo estrate-
gikoen zehaztapenean bi aipamen egiten dira: a) arreta ipini behar zaie jarraikorta-
sunei (ikur bat gara sektore ba tzuetan), dinamikari lehentasuna eman behar zaio, eta 
b) benetako eraldaketek orain arteko gabeziei eran tzun behar diete. Horri emaniko 
eran tzunek frogatuko dute berrikun tza uler tzeko modu desberdinen artean zein 
atera den garaile edota, kultura desberdinen artean elkarrizketa gauzatu eta adosta-
suna erdie tsi den. 

Apustu estrategiko nagusiena herria egitasmo berri baten inguruan bil tzeko kultura 
egonkor tzea eta sendo tzea da. Horrek, baina, berrikun tza uler tzeko moduaren 
gaurko tzea ezinbesteko aurrebaldin tza du. Berrikun tzaren azken planean integra-
tzen dira elkarrizketako osagai zenbait; «gobernaketa» eredu berria da horren sintesi-
adierazlea. «Gizartearen batasuna» eta «komunitate-zen tzua» nola ulertu dago auzitan. 
Hori uler tzeko moduan dago erronka... baina 

Akaso mo tz gera liteke, egitasmo hori fokalizatua gera tzen delako berrikun tzaren ikuspe-
gi berriro ere zatikatu batean.

Beste aukera da giza garapen iraunkorra motibazio eta ipar bilaka tzea. Nolanahi den, 
gaur gaurkoz, «berrikun tza soziala» integratu bada ere, zatikatua da, ez da alor desber-
dinen arteko zehar lerroa, baizik eta leku bat eman zaio hari; aldiz, hori beste arlo eta 
motibazioen menpe geratuko da, hala nola, nazioartera heda tzeko ekimenen edota 
berrikun tza teknikoaren menpe. Hor dago gizartea uler tzeko modu desberdinen 
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arteko talka, bi arda tzek erdibitua: a) berrikun tzaren emai tzak nola birbanatu; eta, b) 
berrikun tza nola ulertu eta hor gizartearen rolak nola definitu. Adituetako baten hi-
tzak zuzenean ekarriz:

Zatikatua diot, hor zehazten diren eremu ba tzuk nahiko autonomoak dira, ba… sei eremu 
sortu dira berrikun tzaren barnean eta bakoi tzak bere bizi tza autonomoa du, eta hor 
proiektu bezala nik uste gabezi nagusia dela, falta zaiola halako ikuspegi integral oso bat, 
giza garapen iraunkor bat helburu tzat hartuko duena. 

[...] Nire ustez, gizarte berrikun tzak ku tsatu egin behar ditu beste eremu guztiak; hori 
izan behar delako, ez beste eremu bat, baizik eta arda tza: besteak horretara makurtu eta 
bestelako proiektu gizatiarragoa, iraunkorragoa, ekonomiaren… gizarte honen ekono-
miaren zan tzuei norako bat ipin tzeko oinarria jarriko duena… Adibidez, horretaz ez gara 
hi tz egiten ari. 

Gizartea bera: nolako gizartea nahi dugun. Izan ere, gizarte berrikun tzaren arloan, zalan-
tzarik gabe, nolabait gizarteko kohesioa ezinbesteko elementu tzat har tzen dugu eta ho-
rretarako, besteak beste ekonomiak sor tzen dituen onura eta baliabideak nola bana tzen 
diren… hemen dauden barne disparetasunak… horiek kontuan har tzea ezinbestekoa da. 
Azkenean, gero, dinamika berak arriskua du.

Gainon tzean, berrikun tza uler tzeko modu gaurkotuaren adierazle bezala, erronka 
politiko nagusi bat Uniber tsitate-ikerketa da. Era berean, berrikun tzaren irakurketa 
integralago batek zuzeneko eragina izango luke ikerketa-eremuan, enpresa-logika 
batera mugatu ordez, oinarrizko ikerketa eta ikerketa estrategikoa logika sozial ba-
ten araberakoa izateko. Gainditu eta bere kasuan errepika tzea gomenda tzen ez den 
kasua, zen tzu horretan, Nafarroan medikun tza alorreko ikerketa-modua li tzateke, 
Uniber tsitateek eta oro har gizarteak bainoago, laborategiek —industria multinazio-
nalek— finkatu ohi dituztelako ikerketa-lerroak. Azken ideia hau eta bere kasuan 
Nafarroari buruzko irakurketa kritikoa, zehazki, adituetako baten eskutik burutu da.

Laburbilduz, 

fun tsezkoa ildo estrategikoen inguruko gaia modu parte har tzaile batean adostea 
eta horren inguruko finan tzaketa berma tzea da. Lehentasunen definizio-prozesuak 
irekia izan behar du, eta denbora-epe esangura tsu batekoa ere bai.

Esan bezala, epe ertainekoak direlako prozesuak eta beronen emai tzak, eta alde ani-
tzeko lerroak integra tzea eska tzen duelako.

3.2.8.  Proiektu estrategikoen zehaztapena. Iparraldeko 
adituak

Ipar Euskal Herrian, Ecobiop laborategia ikerketa polo bat gara tzen ahalegin tzen ari 
da ur ingurumenaren inguruan, kostaldeko jeniotik arraien biologiaraino. Saiatu dira 
nazioarteko laborategi bat sor tzen (UMR deiturikoa), Hego Euskal Herriarekiko hur-
biltasuna dela eta. INRAko zuzendari tzak egitasmoa bul tzatu du, baina solaskide eta 
diru eskasiagatik, lankide tza egitasmoa bertan behera erori da. Beti uraren eremuan, 
lankide tza ba tzuk emankorrak izan dira, hala nola Nafarroako Foru Erkidegoarekin 
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Bidasoako I tsasarteari buruz egindako lana, Interreg egitarauaren barruan. Izan ere, 
Nafarroako gobernuak, administrariak, teknikariak eta aurrekontuak badauzkan 
arren, ez du gai honi buruzko ikerketa talde trebaturik. Hori dela eta, Ecobiopi dei 
egin dio.

Ikerketa egitasmoak garatu ahal izateko, honako neurriak hartu behar lirateke:

1.  Lan administratiboaz eta kudeaketa ekonomikoaz arduratuko liratekeen zerbi tzu 
bereziak sor tzea, ikerlariak ikerkun tzara dedikatu daitezen,

2.  Nazioarteko eta mugaz-gaindiko laborategiak osa tzea, baliabideak konparti tzeko, 
handitasun kritiko bat lor tzeko, aitormen instituzionala eduki tzeko eta dirulagun-
tzak eskura tzeko,

3.  Finan tzazio iturriak murriztea, eskaera guztiak jasoko eta kudeatuko dituen ba-
liabideen agen tzia bat sortuz, nahiz eta erakunde publiko bakoi tzaren nortasuna 
mantendu,

4.  Zien tzia eta teknologiari eskain tzen zaion diru kopurua emenda tzea, kontutan 
izanik erakunde publikoek soilik finan tzazioaren herena berma tzen dutela,

5.  Uniber tsitate, laborategi eta enpresen arteko loturak gara tzea, batez ere ekoiz-
pen industrialetan eta gizarte zien tzietan,

6.  Ikerketa talde horizontalak hobestea eta ez antolaketa bertikalak,

7.  Ikerlariek onartu dezatela beraien lanak ebaluatuak izan behar direla eta 
gizartearen tzako interes zein baliotasun bat eduki behar dutela.

3.3.  Gizartearen, eta zien tzia eta teknologiaren 
arteko harremanak

Hirugarren atal honetan gizartea eta bere garran tzia integratuko dira zien tzia- eta 
teknologia-politikei buruzko hausnarketara. Kasu honetan ere, bereizita aurkeztuko 
dira EAEko eta Nafarroako adituei egindako elkarrizketa; eta, bestetik, Ipar Euskal 
Herriko adituei buruturikoa.

3.3.1.  Gizartearen, eta zien tzia eta teknologiaren arteko 
harremanak. Hegoaldeko adituak

Berrikun tza uler tzeko modu baten nagusitasunaren ondorio bezala ulertu behar dira 
auzitan dauden hiru eztabaida-gai: a) eragile desberdinek (iker tzaileek, erakundeek, 
berrikun tza-politiketako eragileek oro har) ez dute jendartera hurbil tzeko kezkarik 
eta beharrik izan, uste izanda beraien erabakimenak eta ekinbideak aldez aurreko 
zilegitasuna dutela; horren osagarri bezala, b) gure kulturaren berezitasuna izan da 
zien tzia, teknologia eta berrikun tza gaiak lehia politikorako objektu izatetik bazter-
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tzea; eta, hirugarrenik, c) komunikabideen aldetik ere ez da zien tziari buruzko komu-
nikazio lanean zien tzia-politikei buruzko eztabaida sustatu, bere kasuan aurkikun tza 
eta aplikazio mailako dibulgazio lanera lerrokatuz. 

Aldaketa posible baten lekuko bezala, azkenaldian berrikun tza eta eraldaketa eremu 
publikora zabaldu izana aipa tzen da. Hala, lidergo instituzionalak (Lehendakari tzak 
eran tzukizuna har tzea) eta politika berrien inguruko asmoak jendartera zabal tzeko 
ekimenak ikusita, aukera hori orain arteko harremanak birplantea tzeko aukera beza-
la proposatu dute, elkarrizketaturiko adituek.

Lehen modu bat, zien tzia eta teknologia ere eremu politikoan eztabaida-objektu 
bezala ulertuta, jendartera izaera politikoa eta instituzionala duten ekinbideak 
plazara tzea da. Zien tzia eta teknologia objektu politiko bezala ulertuz gero, gizarteko 
beste alorrak bezala, haiek ere eztabaida-iturri gisa kon tsidera tzea eta herritarrek 
horretaz jabearaztea gomenda tzen da. Horrek bat egingo luke Europar Ba tzordeak 
«gobernaketa» eta «zien tzia eta gizarteari buruzko ekin tza-planak» ikurrekin aholka-
turiko urra ts berriekin. Zen tzu horretan, aholkuak gorpuztea eta europar herrialdee-
tan erabilitako ildo zein ekin tzak egokiak lirateke; jakitun izanda, beti ere, kultura 
politiko desberdineko herrialdeak direla.

Baina adituen aldetik, «zien tziaren demokratizazioa» lelo europarraren baitan, beste 
maila bateko proposamenak egiten dira, lekutuagoak, hau da, euskal berrikun tza-
politika abiapuntu dutenak eta hori gaurko tzeko helburua izango luketenak. Kasu 
honetan, «informazioa gizartera hurbildu», «herritarren ezagu tza-maila hobetu» edota 
«komunikazio-bideak aberastu» nozioek adi tzera eman dezaketena baino sakonago, 
kultura-mailako aldaketa bat eska tzen da, eragina duena erabakiak har tzeko proze-
duran eta eduki-mailan ere bai. Gai hauetaz hi tz egiterakoan, konstante bat da euro-
par herrialde ba tzuei egindako erreferen tzia.

Ez da nahikoa eragileak batetik eta gizartea bestetik bereizita, lehenengoan adostu-
rikoa modu gardenean, osoan eta erabatekoan herritarrei zabal tzeko aholkua egi-
tea. Hori aldebakarreko komunikazio-eredua zatekeen. Hori baino gehiago, eta he-
rrialde  txikia izateak ematen dituen hobariak aprobe txatuz, berrikun tzaren politika 
desberdin bat gorpuztea eska tzen da. Adituen solasaldiak elkarrekin landuta, ikus 
daiteke zailtasunak egongo direla, gure ohitura eta ibilbidea direla eta, baina azke-
naldiko bilakaeran aldaketarako eta baikorragoa izateko aukera ere begitan tzen da, 
aldi berean.

Izan ere, berrikun tza uler tzeko modu batek («kapitalaren berrikun tza teknikoa», adi-
tuetako baten hi tzetan) eta parte har tzeko modu estuak zailtasunak azalera tzen di-
tuzte. Beste adituetako baten ideiak jaso litezke, horren berri emateko. Bere ustetan, 
zaila begitan tzen da, bi arrazoi nagusi direla eta: a) hemengo zien tzia- eta teknologia-
politika sektoriala delako; eta, b) tradiziorik ez dagoelako. Orain arteko eragile parte 
har tzaileak EAEn Industria Saila eta zentro teknologikoak izan dira. Ezin liteke bere-
halakoan guztia irauli eta Eskandinaviar herrietako kultura hona eskualdatu, beste-
ren artean auzia kulturala eta politikoa ere badelako, auzi formal hu tsa ez ezik. Hori 
horrela, bere ustez, 
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Nahiko lan badago eta nahikoa egingo genuke Uniber tsitate-mailan bertan aurrera pau-
surik emango bagenu [...] Orain arte hemengo parte har tzaile nagusiak izan dira Indus-
tria Saila eta zentro teknologikoak nolabait esateko. Orduan, ikusiko dugu... Uniber-
tsitatea eta… eta gero agente ekonomiko eta sozialak prozesu horretan sar tzea, ikusiko 
dugu… Badaude erakunde ba tzuk, Kon tseilua modu nabarmen batean, agian sartu li-
tezke, alderdi politikoak noizean behin parlamentuan adierazpen bat egiten dute, gauza 
interesgarriak esaten dituzte… sindikatuek ez dute ezer esaten, ez dakit parte har tzen 
uzten zaien ala ez, uste dut askotan eze tz hemen. Orduan lehenengo horiek daude, ez? 
[...]  Izan ere, Kon tseilua... uste dut hemen gehiago direla… ematen du eliteko jendea 
joaten dela, delako bedeinkapen bat emateko eta beti gainera daude an tzeko jendea… 
Esandakotik hasita, badago zer aberastu. Asko aberastu liteke. Baina partizipazio prozesu 
horiek mar txan jar tzeko behar da egitura bat, eta egungo administrazioetan ez dago egi-
tura gehiegirik [...] Ez dakit. Beti estilo batekin, eta estilo hori ez da oso parte har tzailea. 
Nik uste dut herri  txikia izanda, gauza hauetan gehiago eta beste era batera egin beharko 
li tzatekeela! Izugarrizko aberastasuna dago, jendearekin hi tz egiten, berehala ideia on 
asko etor tzen dira... Gauza ba tzuk ez ditut uler tzen.

Urra tsez urra ts eman behar dira, beraz, integra tze-politikak, kontutan izanda orain 
artean bazterreratuak izan direla eta gurean ez dagoela parte har tzeko —eta gu-
txiago halako gaietan- kultura ireki bat. 

Baina orain, eragile nagusien arteko harremana eta parte har tzea bermatu lehenengo, eta 
gero, prozesu parte har tzaileak egin, eta gero, horrek ekarriko du gehiago [...] partizipa-
zio prozesu horiek mar txan jar tzeko behar da egitura bat, eta egungo administrazioetan 
ez dago egitura gehiegirik.

Horren aldekotasuna adituen artean ikus daiteke. Era berean, adituen solasaldietan 
badago aurrera urra tsak eman ahal izateko baikortasunik. Izan ere, arrakasta-lerroe-
tako bat izaki berrikun tzaren gogoetara gizartea eta oro har «berrikun tza soziala» 
integratu izana, borondatea egon litekeela begitan tzen da. Esan bezala, ten tsioak 
sortuko dira berrikun tza uler tzeko modu desberdinen artean. Adituen kezka da 
berrikun tza uler tzeko modu desberdinak bereizi egingo direla, eta ez horien arteko 
gil tzadura bat adostu; «berrikun tza soziala» integratu bada ere, zatikatua da, ez ditu 
alor desberdinak guru tza tzen, baizik eta par tzela bat eman zaio hari; aldiz, hori 
makurtua geratuko da beste arlo eta motibazioetara, hala nola, nazioartera heda tzeko 
ekimenetara edota berrikun tza teknikoaren asmoetara. Hor dago gizartea uler tzeko 
modu desberdinen arteko talka, bi arda tzek erdibitua: a) berrikun tzaren emai tzak 
nola birbanatu; eta, b) berrikun tza nola ulertu eta hor gizartearen rolak nola definitu. 
Hori horrela izan arren, urra tsa eman izanak i txaropen-eremuak ere ireki tzen ditu. 
Gainera, zen tzu instrumental batetik begiratuta, zien tzia, teknologia eta berrikun tza 
modu konplexuagoan uler tzeak ezinbestean erakusten du berrikun tza eremu des-
berdinetara zabaldu beharra (ekoizpena, diseinua, kudeaketa, onargarritasun sozia-
la), eta beraz «ukiezinak» diren osagaien parte har tzeak eta berri tzeak giza kapitala-
ren garran tzia berre tsiko luke. 

Arrakasta-lerro bat, gizartean ere berrikun tzaren garran tzia lekutu izana da. Baina 
arazoa da, hori horrela izanda, berrikun tza nola ulertu. Borondatea badago. Hori da 
gure benetako erronka: «gizartearen oharmena ez ezik, oharmen hori, zen tzu era-
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ginkor batetan eta helburu eraginkorrean bidera tzea». Horretarako... «beharko dena 
da, gizarte sentikortasun guztiek ikustea merezi duela egitasmo horretan sar tzeak, 
eta gainera ahalmena dutela horretan zerbait esateko. Ez dagoela i txia edo muga-
tua...» Apustu estrategiko nagusiena Herria egitasmo berri baten inguruan bil tzeko 
kultura egonkor tzea eta sendo tzea da. Horrek, baina, berrikun tza uler tzeko modua-
ren gaurko tzea ezinbesteko aurre-baldin tza du. 

Berrikun tzaren azken planean sar tzen dira elkarrizketarako osagai zenbait; «gober-
naketa» eredu berria da horren sintesi-adierazlea. «Gizartearen batasuna» eta 
«komunitate-zen tzua» nola ulertu dago auzitan. Hori uler tzeko moduan dago 
erronka... baina «akaso mo tz gera liteke, egitasmo hori fokalizatua gera tzen delako 
berrikun tzaren ikuspegi berriro ere zatikatu batean». Beste aukera da giza garapen 
iraunkorra motibazio eta ipar bilaka tzea. Gizartegin tza begitan tzen da, ikuspegi ho-
rretatik, berrikun tza uler tzeko bestelako modua eta bere motore eraginkorrena, 
orain arteko hu tsuneak bete tzeko eta aurrera begirako erronkak «giza asmo» sozia-
lago baten bidetik hezurmami tzeko. 

3.3.2.  Gizartearen, eta zien tzia eta teknologiaren arteko 
harremanak. iparraldeko adituak

Atal honetan, gizartea, zien tzia eta teknologiaren arteko harremana jorra tzen da, 
harreman guneei eta interesari arreta berezi bat eskainiz. Oro har, adituei irudi tzen 
zaie, zien tzia eta teknologia gizartearen zatiak direla, jarduera sozialaren atal bat iza-
nik. Sektore batek ezagu tza berezitua ekoizten duen bitartean, modu batean ala 
bestean, gizarte osoak ezagu tza mota bat sor tzen du. Ekoizten den ezagu tza guztia 
gizartean heda tzen da, gizakien ezagu tzaren zati handiago ala  txikiago bat osatuz. Eta 
gizarteak, bere ordezkari politikoen bidez eta modu demokratikoan, erabakiko du 
diru publikoa zein eremuri eskainiko dion.

3.3.2.1. Zien tzia eta teknologiarekiko interesa

Adituen iri tziz, gizarteak zien tzia eta teknologiaren arabera daukan interesa 2,5 eta 
3 puntu bitartekoa da (1etik 5rako eskala batean).

Gizarteari zien tzia eta teknologia interesa tzen zaizkio bere arazo zeha tzak konpon-
tzeko baliozkoak badira. Arreta gehiago ematen dio informazioaren eta komunika-
zioaren teknologia berriei, bai telefonia mugikorrari bai informatikari, ala sendagai 
berrien asma tzeari eta matematikari buruzko aurkikun tza bati, beti ere beraien egu-
neroko bizi tza hobetu dezaken neurrian, gaixotasun bat sendatuz edo komunikazioa 
erraztuz. Zen tzu horretan, gizabanakoek i txaroten dute beraien eguneroko bizi tza 
hobetuko dutela, baita ongizatea eta plazera emango dietela ere. Hori dela eta, biz-
tanleriari gehien interesa tzen zaizkion gaiak dira, besteak beste: uraren eta airearen 
kalitatea, elikagaien jatorria eta osasun tsuak izatea, beroaldi klimatikoa edota energia 
berriztagarriak.



116

Zientzia eta teknologiaren gizarte iritziak eta irudikapenak Euskal Herrian. Bere tratamendua eguneroko prentsan

Une berean, zien tzia eta teknologia interesgarriak dira gizakiei aukera eskain tzen 
dietelako beraiek eta beraien ingurunea hobeto uler tzeko. Jakin nahi dute burmui-
nak, trenak ala Lurrak, planeta gisa, nola fun tziona tzen duten; ezagu tza horrek giza-
kiak daukan jakin-mina eta ezagu tza gosea ase tzen duelarik.

Azkenik, zien tzia eta teknologiak per tsonen a txikimendua agerian uzten dute. Esate-
rako, bertako laborategi ala ikerlari ba tzuek aurkikun tza nagusi bat egiten dutelarik 
ala Nobel Saria jaso tzen dutenean, komunikabideek asko aipa tzen dute eta biztan-
leak arro senti tzen dira, ez hainbeste aurkikun tza horrek gizadiaren tzako aurrera-
pauso bat suposa tzen duelako ala ezagu tza zientifikoa aberasten duelako, baizik eta 
bertakoa delako eta norbanakoaren egoa ase tzen duelako.

3.3.2.2. Zien tzia, teknologia eta gizartearen arteko harreman-guneak 

Zien tzia, teknologia eta gizartearen arteko lotura harreman zuzenaren bidez egiten 
da. Sarritan, erakunde, enpresa eta elkarteek ikerlariei dei egiten diete hi tzaldi bat 
eman dezaten, dokumental ala filma bat aurkeztu dezaten, bil tzar nagusi batean par-
te har tzeko, aditu bezala beraien lekukotasuna ala beraien iri tzia emateko, ... Esate-
rako, Pirinio Atlantikoetako Kon tseilu Orokorrak, arran tza elkarteek ala ondareaz 
ardura tzen diren taldeek, Ecobiop laborategia dei tzen dute beraien ekitaldietan par-
te hartu dezan. Ahal den neurrian, gonbidapen horiei eran tzuten ahalegin tzen dira, 
nahiz eta lanpetuak egon eta profesionalki gu txi baloratuak izan. Kasu gehienetan, 
ezinezkoa zaie urtero jaso tzen dituzten 30 bat eskaerei eran tzutea.

Horrekin batera, Uniber tsitateari eta CNRSi loturiko laborategi handiek ahalegina 
egiten dute zien tzia eta teknologiaren inguruan baita ere ikerlariei buruz komunika-
tzeko. Esaterako, Paue eta Aturriko Herrien Uniber tsitateak komunikazio zerbi tzu 
bat badauka horretarako, Akitania Eskualdeak lan hori egiteko Cap Sciences du. 

Lotura hori, komunikabideen bidez suerta tzen da eta bereziki telebista, irrati eta pren-
tsaren bitartez, Internet ahaztu gabe. Geroz eta gehiago, ikerlariek baita ere Uniber-
tsitateek eta laborategiek webguneak sor tzen dituzte beraien sustapena egiteko, 
eskain tza propioa ezagutarazteko eta egindako lanak heda tzeko. Emankizun berezi-
tuak proposa tzen dira haurren tzako zein helduen tzako, C’est pas sorcier adibide dela. 
Halaber, biztanleria zien tzia eta teknologiara interesa tzen da gaixotasun genetikoei ala 
minbiziari buruz egiten diren emankizun berezien bidez. Horien bitartez, eska tzen 
zaie oinarrizko ikerkun tza finan tza tzeko dirua eman dezaten, nahiz eta helburu hori 
lor tzeko emozioari dei egin, ezagu tza eta hausnarketa bul tzatu ordez.

Azkenik, eskolak eta ondoren Uniber tsitateak ardura nabarmena dauka maila horre-
tan zeren haur guztiak, 6 urtetatik 16 urtetara, derrigorrezko eskolatik igaro tzen 
baitira. Bertan, teknologia, matematika, biologia, fisika eta kimika bezalako irakas-
gaiak jarrai tzen dituzte, hainbat ezagu tza bereganatuz. Fran tziaren helburua, adin 
talde horretako % 80k ba txilerra lor tzea da, baita Uniber tsitatetik pasa tzen diren 
ikasleen kopurua emenda tzea ere. Gaur egun, adin horretako % 66k ba txiler orokor, 
teknologiko ala profesionala eskura tzen du.
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Heziketa iraunkorra ez ahaztea komeni da zeren, zien tzia eta teknologiari buruzko 
ikastaroak eskain tzeaz gain, eska tzen dutenei Uniber tsitatera berriz i tzul tzeko auke-
ra eman behar li tzaieke, esaterako Master bat egin dezaten. Prozedura horrek, 
esperien tzia profesionala daukaten per tsonei, ezagu tzak eraberri tzeko, teoria be-
rriak menpera tzeko eta beraien jarduera profesionalarekiko hausnarketa buru tzeko 
aukera ematen die. 

3.3.2.3. Zien tzia eta teknologiaren araberako JOERA. 

Biztanleriak zien tzia eta teknologiari buruzko jarrera bikoi tza dauka. Alde batetik, 
begi onez ikusten du gizartearen eta ekonomiaren garapenerako ezinbestekoa dela 
pen tsa tzen baitu baina, beste aldetik, mesfidati ager tzen da, ohar tzen baita interes 
ekonomikoak jokoan daudela, ikerlari ba tzuk deontologiak finkatutako mugak 
gaindi tzen dituztela, zien tzialariak gezurrak esateko gai direla eta ez dagoela eraba-
teko egiarik. Mugimendu altermundialistaren eta José Bovéren inguruan sortu diren 
eztabaida zein mobilizazioek, mesfidan tza eta beldur horiek agerian u tzi dituzte. 
Ezagu tza zientifiko eta teknologikoaren garapenak, lasaitasuna eta erosotasuna era-
giteaz gain, beldurra ere badakar. GEOen (Genetikoki Eraldatutako Organismo) eta 
behi eroen aferek, babes neurriak aldez aurretik har tzearen, preben tzioaren eta se-
gurtasunaren i tsumena eragin dute. Hori dela eta, geroz eta lege, dekretu eta arau 
gehiago sor tzen dira per tsonen osasuna eta segurtasuna berma tzeko.

3.4.  Zien tzia-komunikazioaren egoera: 
iparraldeko adituak

Azken zati honetan, zien tzia komunikazioa jorra tzen da, bereziki suerta tzen diren 
arazoak azpimarratuz eta zien tzia dibulgaziorako gaur egun jarrai tzen diren proze-
durak izendatuz. 

3.4.1. Zien tzia eta teknologiaren arazoak

Gaur egun, komunikazio zientifikoaren oztopo nagusietariko bat da, ikerlariak ko-
munikazioen bidez ebaluatuak direla, esan nahi baita beraien karrera profesionala-
ren mar txa eta aitorpena argitara tzen dituzten artikulu eta liburuen kopuru zein 
kalitateari lotuak daudela. Ikerketa bat egin aurretik, ikerlariak bere buruari galde-
tzen dio nazioarteko zein aldizkaritan eta zein modutan argitaratuko duen.  Argitalpe-
nak berak komunikazioa egitura tzen duenez, eten argi bat dago adituei zuzenduriko 
eta publiko zabalari bideratuak dauden komunikazio zientifikoen artean.

Ikerketa zientifikoaren eta biztanleriaren arteko lotura aldizkari berezituek egiten 
dute, maiz kazetari berezitu bezain interesatuek buru tzen dutena.  Ahal den neurrian, 
publikoaren tzako ulergarriak eta interesgarriak diren gaiak hobesten dituzte, aldiz-
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kariak sal tzeko premia baitaukate, enpresa pribatuak izanik. Science et Vie eta Scien-
ces et Avenir aldizkariek eginkizun hori bete tzen dute. Zailtasuna da, publikoak 
eska tzen ez duen eta konplexua den gai bat aipa tzea, ahalik eta modu sinple bezain 
erakargarrienean aurkeztuz eta behar den bezala irudiztatuz. Maila horretan, argaz-
kiek eta eskemek garran tzi berezia daukate.

Une berean, komunikazio zientifikoak, kazetari ba tzuen ezagu tza eta zorroztasun 
eskasari aurre egiten die. Izan ere, aldizkari berezituetatik at, zien tzia eta teknologian 
adituak diren kazetarien kopurua urria da oso. Hori dela eta, kazetari batek ikerlari 
bat galdeka tzen duelarik, kasu gehienetan, ez du gaia ezagu tzen, ez du ahalegin be-
rezirik egiten aldez aurretik elkarrizketa presta tzeko eta gaiari buruz irakur tzeko, ez 
du askotan elkarrizketa graba tzen eta ez du onar tzen ikerlariak artikulua berriz 
irakurri dezan, gaizkiulertu ala aka tsik ez dagoela ziurta tzeko. Joera horrek zien-
tzialariengan mesfidan tza sor tzen du. Komunikabideetan ager tzea gustuko badute, 
horrek dakarren ospeagatik eta suposa tzen duen ezagupenagatik, uzkur dira, batez 
ere esperien tzia  txarrak eduki dituztelarik.

Halaber, zien tzia eta teknologiari buruz ongi komunika tzeko denbora eta gaitasuna 
behar dira. Izan ere, goi mailako ikerlariak lanpetuta daude eta laborategi buruak 
nahiko buruhauste dauzkate, ez daukate astirik elkarrizketa eta emankizunetan 
igaro tzeko. Eta jarrera baikorra erakusten dutenean ere, denbora eskas zaie. Horrez 
gain, komunika tzen jakin behar da, zeren gauza bat da teoria, kon tzeptu eta emai tza 
zientifikoak adituei aurkeztea eta beste bat da ezagu tza horiek modu sinple bezain 
erakargarrian plazara tzea. Arazoa da ikerlari askok ez dakitela publikoaren mailan 
jar tzen, dibulgazioa, sinplifikazio eta karikaturarekin nahasten baitute. 

Maila horretan, beraien ibilbide profesionala amai tzen ari diren zien tzialari ba tzuek 
aukera eduki beharko lukete ikerketetan eta irakaskun tzan ikasi duten guztia eta 
pilatu dituzten gaitasun ani tzak publikoari helarazteko. Horrek, laborategi, Uniber-
tsitate eta komunikabideen arteko lotura handiagoa izatea suposa tzen du eta, ibilbi-
de profesional berean, batetik bestera igaro tzeko aukerak emenda tzea. Arazoa da, 
gaur egun, estatus profesionalak egonkorrak direla eta zien tzialarien mugikortasun 
profesionala mugatua dela, antolaketa administratiboa finkoegia baita. 

Osagarria den beste modu bat, ikerketa guneen komunikazio zerbi tzuak indar tzea 
eta birmolda tzea da. INRAk, adibidez, pren tsa agen tzia nagusiei ikerlarien zerrenda 
bat ematen die, beraien izen, abizen, berezitasun eta helbideekin. Hori dela eta, ko-
munikabideek aditu bat elkarrizketatu behar dutelarik uraren kalitateari ala beroaldi 
klimatikoari buruz, badakite norengana jo behar duten. Sistema hau behar bezala 
dabil eta emai tza onak ematen ditu oro har, arazo ba tzuk plantea tzen baditu ere, 
batik bat emankizun bat presta tzeko ikerlariei informazioa bil tzeko eska tzen zaiela-
rik edo ez zaielarik inolako ezagupenik eta ordainik ematen.

Amai tzeko, zien tzia eta teknologiaren dibulgazioak daukan beste arazoetariko bat 
bere konplexutasuna da. Hain zuzen ere, zien tzialari onak bere gaia ongi menpera-
tzeko zailtasunak badauzka eta ahalegin izugarria egin behar badu beste alorretan 
buru tzen den ikerketa menpera tzeko, zer esanik ez publikoari dagokionez. Horri 
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gehi tzen bazaio, per tsonen jakin-minak bere mugak dauzkala, beste interesguneak 
dauzkatelako, duten denbora eskasa dela eta lanean her tsadura jasaten dutela, ez da 
harri tzeko herritarrek zien tzia eta teknologiari loturiko informazioa ez badute arreta 
handiarekin jarrai tzen.

3.4.2. Zien tzia dibulga tzeko bideak

Zien tzia eta teknologia, batez ere hedabideen bidez gizartera tzen da. Telebistako eta 
irratiko informazio sailek elkarrizketa mo tzak plazara tzen dituzten bitartean, progra-
mazioek zien tzia eta teknologiari emankizun bereziak eskain tzen dizkiete. Batez ere 
komunikabide publikoetan suerta tzen da, besteak beste, France 2-n, France 3-n, 
France 5-en, Arten, France Infon, France Interren eta France Culturen. Alabaina, 
telebista kate eta irrati publiko ba tzuen en tzulegoak eta ikuslegoak urriak dira oso. 

Komunikabideek indar gehiago egin lezakete emankizun berezitu berriak proposa-
tzeko, prime time ordutegietan plazara tzeko eta ikus-en tzuleak pen tsarazteko. Izan 
ere, aurkezpen emankizunez gain, ikus-en tzuleen pen tsamendu kritikoa zorroztu 
beharko lukete, galdeketa bul tzatuz eta esandakoa kolokan jarriz. Zen tzu horretan, 
filosofoak parte-har tzea aproposa izan daiteke, baita zientifikoak ez diren per tsonak 
ere.

Internet geroz eta tresna indar tsuagoa da dibulgazio zientifikoaren eremuan. Hor 
ere, Uniber tsitate eta laborategiek ez daukate ez denborarik, ez dirurik ere, goi mai-
lako webguneak proposa tzeko eta egunera tzeko. Horrez gain, batez ere belaunaldi 
berriek, denbora asko igaro tzen dute Interneten aurrean, horrek suposa tzen dituen 
arriskuekin: mundu birtuala eta erreala bereizteko zailtasunak eduki tzea, informa-
zioa antola tzen ez jakitea, jasotako informazioarekin distan tzia har tzeko ahalmenik 
ez izatea eta informazioa egiazta tzeko ezintasuna eduki tzea. Wikipediaren inguruan 
egon den eztabaidak arrisku horri ikusgarritasuna eman dio. Une berean, Internetek 
zappingerako joera areago tzen du eta eragin zuzena dauka per tsonen kulturan: de-
netatik apur bat dakite, inongo sakontasunik gabe.

Azkenik, eskolak, ama eskolatik landa, ikasleak zien tzia eta teknologiara sentikor tzen 
ditu La main à la patte bezalako operazioen bitartez. Esperien tziatik eta oharmene-
tik abiatuta, haurrak teoriara hurbildu nahi ditu; esperien tzia horiek lehen eta biga-
rren mailetan jarraikortasun bat eduki behar balukete ere.
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4.  Atala: azken oharrak

4.0. Sarrera

Ikerketaren kualitatiboaren azken atal bezala, ondorioei begirako pasarte bi berei-
ziko dira: 

—  lehenik eta behin, orain artean zien tzia eta teknologiari buruzko oharmen sozia-
len ikerketek aurreraturiko ideiak laburbilduko dira, gaiaren inguruan emaniko 
bilakaera laburbilduz; eta, 

—  jarraian, «Zien tzia eta teknologiaren gizarte iri tziak eta irudikapenak Euskal He-
rrian» ikerketa kualitatiboak aurreraturiko ideiak azalduko dira.

4.1.  Zien tziaren per tzepzio sozialei buruzko 
ikerketak

Zien tzia eta teknologiari buruzko iri tzi publikoen azterketa kezka-gune soziologiko 
eta politiko berria da. Europar mailako ikerketak burutu izan dira orain artean, eta 
Euskal Herrian egindako lehen azterketaren parte da Ikerketa hau. Azkenaldian al-
daketa ugari gerta tzen ari da zien tzia eta teknologiari buruzko oharmen sozialen 
ikerketan, bereziki ohiko hipotesia baztertu delako eta aldagai esplika tzaile berriak 
sendoagoak direlako. Labur bada ere, komeni da bilakaera hona alda tzea, gero hobe-
to uler tzeko Ikerketak emaniko emai tza zeha tzagoak.

—  Ezagu tza hipotesi esplika tzaile bezala. Lehen une batean, hipotesi esplika-
tzaile bat hobe tsi eta horren arabera irakurri dira iri tzi publikoak. Hipotesiak 
honela dio: herritarren oharmenak beraien ezagu tza mailaren araberakoak dira 
eta ezagu tza-maila hobeago batek zien tzia eta teknologiaren aldekotasuna ber-
matu eta susta tzen du; ezagu tza faktore orokor bezala hartu eta horrek herrita-
rren oharmenak erabaki tzen dituen hipotesia, alegia. Horregatik deitu izan zaio 
gabezi kognitiboaren hipotesia, ezen hiztegi eta metodo zientifikoa ezagu tzeak 
(zien tziaren alderdi kognitiboak) determina tzen du herritarrek zien tziaz eta tek-
nologiaz duten iri tzia.

—  Alderdi sozial eta instituzionalen leku tzea. Oraindik orain, modu enpiriko ba-
tean egiaztatu da ezagu tza eta per tzepzioaren artean ez dagoela loturarik. Iker-
keta hau burutu aurretik, beraz, bagenuen horren berri. Hala eta guztiz ere, kri-
tika horien oinarrian beste eztabaida teoriko eta metodologiko bat ze tzan, alegia, 
herritarrek zien tzia eta teknologiari buruz beraien iri tziak, oharmenak eta iru-
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dikapenak ehun tzean zien tziaren alderdi kognitiboek, sozialek eta instituziona-
lek ukan zezaketen balioa. Egitez, herritarren artean ez dago ezberdintasun 
adierazgarririk zien tzia eta teknologiaren eginkizunaz eta garran tziaz, erabate-
koak dira aldekotasuna, baikortasuna eta i txaropena, ostera kritikak zien tzia- eta 
teknologia-politikei buruzkoak izanaz. Hori dela eta, zien tzia eta teknologiari 
buruzko iri tzi publikoaren ikerketetan oraindik orain alderdi sozialak eta insti-
tuzionalak azter tzea proposatu da.

—  Konfian tza aldagai esplika tzaile berri bezala. Aldaketen ildotik, azkenaldian 
Europar Ba tzordeak aldagai berri bat jaso du hizpidera, zehazki, konfian tza. Ho-
nen arabera, instituzioekiko konfian tza-maila da herritarren iri tziak eta oharme-
nak baldin tza tzen dituen aldagaia. Une hauetan hor dago ezbaia. Baina analisi 
soziologikoak ondoko gaiari eran tzun behar dio: erakundeek konfian tza finka-
tzen badute hipotesi esplika tzaile berri bezala, azter tzea dagokiguna da konfian-
tza aldagai menpekoa ala independentea ote den. Ikerketa honek egiaztatu du 
instituzioekiko konfian tza faktore erabakigarria dela, baina konfian tza eta ez-
konfian tza motiba tzen duten aldagaiak daudela ere bai. 

—  Ezagu tzaren garran tzia. Zien tziaren oharmen sozialei buruzko ikerketek ez 
dute baliogabetu, ordea, ezagu tzaren garran tzia. Aldaketa bikoi tz bat eman da: 
batetik, ezagu tzak inporta du, baina ezagu tza alderdi kognitiboei, sozialei eta 
instituzionalei buruzkoa gerta liteke; eta, bestetik, ezagu tzak inporta du, herrita-
rren posizioa egonkor tzeko balio duelako. Hala, ezagu tza faltak anbiguotasuna 
eta zalan tzak suposa tzen baditu, ezagu tzak izpiritu kritikoa, anbibalen tzia eta 
norbere posizioaren egonkor tzea ahalbide tzen ditu. Ikerketa honetan ikusi da 
Uniber tsitateko ikasle zein iker tzaileek eta oro har adituek joera kritiko bat har-
tzen dutela zien tzia- eta teknologia-politiken inguruan, bertan integratuz zien-
tziaren alderdi sozial eta instituzional desberdinak. 

—  Ikerketa-objektuaren zedarri tzea. Ikerketa honen bertutea da bere gidoiak au-
rrerapen teoriko eta soziologiko horien berri duela, eta beraz zien tziaren alderdi 
desberdinei buruzko auziak integratu dituela. Halaber, Ikerketak bere abiapun-
tuan bereizketa eran tsi baten kon tzien tzia ere badu. Alegia, herritarrei balorazio 
independentea merezi diete, alde batetik, zien tziari eta teknologiari buruzko 
galderek eta horien eginkizun sozialari eta etikoari buruzkoek eta, beste aldetik, 
praktika zientifiko lekutuei, iker tzaileen egoerari, edota zien tzia-politiken gara-
pen-ildoei buruzko galderek, ezen oharmena da bigarren maila batean uzten di-
rela eran tzukizun soziala, herritarren parte har tzea eta interes orokorra. Beste 
hi tzetan esateko: aldekotasuna erabatekoa bada zien tziak eta teknologiak aurre-
rapena suposa tzen dituztelako, kezka-iturri nabarmena da zien tzia eta teknolo-
gia interes ekonomikoen menpe ipini izana, inplikazio ani tz dituelako, hala nola, 
zien tzia egiteko, arrazoi tzeko eta baliozta tzeko moduan, bizi tza-estiloen eral-
daketan, edota zehar-kalteekiko eta zuhurtasun-prin tzipioarekiko gu txiespenean. 
Herritarren oharmena da interes ugari bezain desberdinen batera tze bat dagoela, 
eta hori zien tziaren tzat, ikerlarien tzat eta, oro har, ongizatearen tzat kaltegarria 
suerta litekeela.
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4.2. Ikerketaren emai tzak

Jarraian gure Ikerketak aurreraturiko emai tza ba tzuk adi tzera emango ditugu; guztia-
rekin, azterlanean daude identifikatuak eta garatuak.

1. Zien tziaren fun tzio soziala eta kulturala herritarrek laudatu egiten dute: 

 a)  Ikerketa eta garapena fun tsezkoak dira herri baten garapenerako eta ongiza-
terako: zien tzialariek eta ingeniariek hazkunde ekonomikoa eta ongizate 
soziala ahalbide tzen dute.

 b)  Zien tziak eta teknologiak —espezializazio eta teknika hu ts baino gehiago— 
gizarte baten modernizazioa eta heldutasuna adierazten dituzte.

 c)  Herritar bezala ere, informazioan eta ezagu tza zientifikoan oinarrituriko osa-
suna, elikagaiak edota bizi tza-eredua hobesten dira.

 d)  Ezagu tzaren ekonomian eta berrikun tzaren kulturan bizi garenez, lanbidea 
bermatu eta hobe tzeko trebezia zientifikoa baldin tza gertatuko da. 

 e)  Bertute intelektual, estetiko eta etikoak ere nabarmendu behar dira: alegia, 
mundu fisikoari buruz eztabaidatu ahal izatea, sorkun tza ahalmena treba tzea 
eta balio modernoekin bizi tzea, hurrenez hurren. 

2.  Zien tziak eta teknologiak erabilgarritasun praktiko oparoa eta bizi tzako testuin-
guru desberdinetan erosotasuna eta ongizatea ahalbidetu dituzte.

3.  Ikerketan, garapenean eta berrikun tzan ari tzen direnek erabateko babes soziala 
dute eta horien alorrei lehentasuna ematea egoki ikusten da.

4.  Zien tzialariekiko konfian tza dago: 

 a)  Zien tziaren eginkizun sozialak babesa du eta i txaropena dago aurrera begira 
ere ezagu tza zientifikoak ahalbidetuko duenari buruz.

 b)  Herritarrek ez dute gai zientifikoekiko —ezagu tza zientifiko eta tekniko be-
zala— interesa tzeko nahiz kezka tzeko gogorik, asmorik eta motiborik. 

 c)  Egoki irizten diote eremu zientifikoa baloratu, lehene tsi eta finan tza tzeari. 

5.  Zien tzia eta teknologia ez dira abstrakzio hu ts bezala ulertuak:

 a)  Lehen joera bat da zien tzia ezagu tzarekin eta teknologia aplikazioarekin lo-
tzea.

 b)  Baina guztiek zien tzia eta teknologia bere testuinguruan koka tzen dituzte: 
politika publikoen objektu dira eta interes ekonomikoen gogo-eremu ere 
bai.

 c)  Jendeak bereizi egiten ditu zien tziak eta zien tzialariek merezi dieten balora-
zioa, eta bestetik zien tziaguneak eta zien tzia-esparruak merezi dietena.
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6.  Herritarrek on tzat jo tzen dute ikerketa eta garapena alor ba tzuetara bidera tzea, 
baina ustea da beraien gogoak eta gailen tzen diren interesak ez datozela bat.

7.  Osasuna eta ingurumena dira herritarrek lehenesten dituzten garapen-ildoak.

8.  Zien tzian eta teknologian ardazturiko jendarteetan bizi garenez, hark baldin-
tzatu eta erabaki tzen ditu gure bizi tzak: enplegua, aisialdia eta oro har bizi tza-
estiloa garai zeha tz bati dagozkion zien tziak eta teknologiak konfiguratua dator. 

9.  Harreman estua eta interesen batera tze bat dago zien tzia alorrean.

 a)  Ikerketak eta garapenak adiera estrategikoa dute eta asmo ba tzuek motiba-
tua da. 

 b)  Aurrerapen zientifiko eta teknologikoa helburu jakinek norabidetua da.

 c)  Zien tzialariaz eta bere dohainez baino gehiago, «subjektu tekno-zientifikoaz» 
hi tz egin behar da (ho ts, eragile ani tzez: zien tzialaria, enpresaria, ingeniaria, 
aditu-erregula tzailea, gobernaria, marketing aditua, abokatua, eta abar). 

10.  Muga-kon tzien tzia eta denbora-mugaketa bat sendo tzen ari da:

 a)  Per tzepzio orokortua da mugaren bat gainditu dela eta bilakaeraren kontrola 
galdu izanarena.

 b)  Lehiakortasunak hala eraginda, zien tzia eta teknologia jakinek gure bizi tza-
estiloak erabat baldin tzatu eta maiz erabaki dituzte.

 c)  Menpetasun-sen tsazioa errotua dago eta giza autonomiak ez du lekurik alter-
natiba bezala.

 d)  Talka bat dago kon tsumi tzailearen benetako ezagu tzaren eta artefaktu tekno-
logikoaren artean.

 e)  Interesen menpean, zien tzia eta teknologia joera menpera tzaileak berrekoiz-
teko bitartekari instrumental hu tsa da.

 f)  Eremu publikoan, kon tsumo-eremuan eta, oro har, bizi tza-eremuan irizpide 
teknikoek gaina hartu diete beste irizpide, balio eta osagaiei.

11.  Hiru mailatako kezkak nagusi tzen dira, lehiakortasunaren autonomiak eraginda:

 a)  Zien tziak eta teknologiak gure bizi tzetan duen eragina:

  —  Bere autonomia, menpetasun-eragina, kon tsumoan oinarriturikoa bizi-
tza-estiloa inplika tzea, eta abar. 

  —  Ekidin ezinaren sen tsazioa: «dependen tzia»; «menpekotasuna»; «erosota-
suna»; «autonomia-eza», eta abar.

  —  Eztabaida-talde orokorretan azken horrek merezi du arreta berezia.

 b)  Horrekin batera, oharmena da bigarren maila uzten direla aurrerapenaren 
zehar-kalteak eta ez-gogoko ondorioak. 
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 c)  Hirugarrenik, ekonomiaren gailentasunak, ikerketa estrategikoak eta hel-

buruetara bideratua egoteak komunitate zientifikoan, ikerkun tzan eta ikerla-
rien deontologian eragin zuzena dutela uste da.

12.  Mailaketa bat eta horren arabera balorazio desberdina egiten da: zien tzialaria 
lanbide bezala eta bere eginkizun soziala goragarriak badira ere, irakurketa alda-
tu egiten da zien tzia-sistema hizpidera jaso tzen den unetik. 

 a)  Zien tzialarien ikusgarritasuna, balorazioa eta aitor tza. 

  —  «Zien tzialari», bere lanbidea eta jarduera gizarteko eremurik baloratuena 
bezala (medikuak aurrena eta zien tzialariak oro har, ondoren) ikusten 
da. 

  — Zien tzialarien ahalegina eta indarra baloratu egiten dira.

  — Aitor tza, baikortasuna eta i txaropena dira hori adierazteko moduak. 

  —  Zien tzialariak merezi duen sinesgarritasuna ere horren lekuko da.

 b)  Iker tzailearen figura modu hauskorrean hautematen da.

 c)  Iker tzaileak badaki gizartean baloratua dela, interesekoa dela eta sustatu 
beharrekoa dela, baina era berean iker tzaile-karrera ez da hautu per tsonal 
bezala lehenesten dena. 

 d)  Adostasuna erabatekoa da esatean politika erabatekoa eta koordinatua falta 
dela. 

  —  Ez dago egokitasunezko harremanik iker tzaileen baliabideei, prestigio 
sinbolikoari edota segurtasun ekonomikoari dagokionean.

  —  Ikerlarien i txaropenetan gorabehera handiak daude: lehen uneko boka-
zioa eta gogoa ahul tzen joaten dira urteen buruan, diru sarrera egonkor 
bat hobestera pasa tzen da eta, beraz: 

	 	 	 •	 	Kasuan	kasu,	hori	ikerkun	tzaren	kaltean	gerta	liteke,	bestelako	lanpos-
tua («teknikaria») hobe tsiz, edota,

	 	 	 •.	 	Enpresa	pribatuaren	hautua	aukera	posible	bezala	egonkor	tzen	da.

  —  Per tzepzioa da europar herrialdeetan (eta AEBetan) desberdintasunak 
daudela, horrek faktura pasa tzen duela, eta hortik uler litekeela iker-
tzaileak a tzerrira joatea, edota hara eta hona ibil tzea.

13.  [Adituen elkarrizketetan berre tsi ahal denaren ildotik:] Zien tzia-politiken gara-
pen-ildoei begira, Euskal Herrian desberdintasunak nabarmen tzen dira. 

 a)  EAEn baikortasun zuhur bat ernal tzen ari da eta ustea da badaudela aldaketa-
zan tzuak. 

 b)  Nafarroan jarraikortasuna eta e tsipena nabarmen tzen dira. 
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 c)  Ipar Euskal Herrian bilakaera posiblearen aurre-baldin tza nagusi bezala ad-
ministrazio-mailako aldaketa bat ipin tzen da, bidenabar iner tzia kulturalekin 
(kultura zientifiko jakin batekin) amai tzeko aterabide bezala.

14.  Aho-batez egiazta tzen da ikerketa zientifikoak eta teknologikoak gobernuen 
lehen tasun izan behar dutela:

 a)  Irudipena da orain artean bigarren mailako garran tzia eta aurrekontuen ara-
berakoa eman zaiela.

 b)  Hiru mailako hu tsuneak hautematen dira:

  —  Lehentasun-ordenak finka tzeko modua: berehalakoak agin tzen du eta 
modak irizpide nagusia dirudi.

  —  Bigarrenik, ikerketaren ulerkun tzan arazo bat dago, izaera kulturala due-
na: zien tzia eta ikerkun tza zokoratuta daude. 

  —  Hirugarrenik, bi arazo horien ondorio bezala, ikerketa-sareetan  txerta tzea 
(kanpo-harreman bezala ulerturik) eta zehar-esparruetara ikerketa-ildoak 
ireki tzea (barne-harreman eta antolakun tza bezala ulerturik) oztopa tzen 
dira. 

  —  Azken batean, ikerketa-kultura bat ez izateak ez du soilik ikerkun tza zail-
tzen, bai eta ikerkun tza-alorreko eremuetan integra tzea zein arlo elkarki-
deak eta osagarriak lan tzea ere. 

 c)  Onartu egiten da berrikun tza-sarea gaurkotu eta erakunde desberdinen arte-
ko lankide tza susta tzea:

  —  Ezinbestekoa irizten zaio enpresa-sareak susta tzeari eta eragile zienti-
fikoak eta teknologikoak industrian zein enpresan leku tzeari.

  —  Baina horren motiboak bi lirateke: dinamikotasuna ahalbide tzea eta inte-
res orokorraren mesedetan izatea. 

  —  Zien tzia-politiken berregituraketa bat hobesten da. Horrek bi prin tzipio 
barneratu behar lituzke:

	 	 	 •	 	Batetik,	ongizateak	zuzendua	izatea;	eta,	

	 	 	 •	 	Bestetik,	 ikerkun	tza	 egonkor	tzea	 eta	 iker	tzailearen	 segurtasuna	
berma tzea.

  —  Berrikun tza auzi praktikoek bideratua egon behar duelarik, bi dira ildo 
orokorrak: 

	 	 	 •	 	Ikerkun	tza-ahalegin	 nagusia	 gaixotasunak	 iker	tzera	 (osasuna	 eta	
medikun tza) bidera tzea; eta, 

	 	 	 •	 	Ingurumena	integra	tzera	(bestelako	energiak;	arrisku-eremuen	identi-
fikazioa eta erregulazioa zabal tzea; zuhurtasun-prin tzipioa) lerrokatu 
behar da. 
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	 	 	 •	 	Orobat,	interes-guneak	dira:	elikagaiak;	gizarte-antolaketa	(hezkun	tza-

metodoak; lan-baldin tzak; hiri-antolamendua; bizi tza-kalitatea; lan 
merkatua eta e txeko lana) eta komunikaziorako teknologia berriak.

 d)  Aldaketa posibleen jatorria halabeharrezkotasunean eta merkatu-guneen 
sorreran finka tzen da: 

  —  Ezinbestekotasunak, fatalitateak edo lehiakortasunak (merkatu-eremu 
berrien ireki tzeak) soilik ekarriko dute joera nagusitua molda tzea (ener-
giaren gaiarekin gerta tzen ari dena aipa tzen da horren lekuko bezala). 
Bestela, ez da ikusten aukerarik garaiko ildoak eralda tzeko.

  —  Bitartean, arazo eran tsi bat ere ikusten da, eztabaida-taldeetan kezka 
suposa tzen duena. 

	 	 	 •	 	Ikerkun	tza-lerroak	 lehenestea	 irabaziak	motibatuta	badator	eta	kon-
tsumo-praktika bada irabazien iturria, aurrerakun tzak ere ondorioz 
herrialde garatuetako kezketara begira egingo dira. 

	 	 	 •	 	Hori	 bera	 arazo	 izateaz	 gain,	 horri	 lotua	 dago	 kezka	 eran	tsia:	 egun	
normal tzat jo tzen duguna, edota gizarte-politiketatik eran tzuna me-
rezi duena («arazo sozial» bezala definitua), etorkizun hurbilean «arazo 
zientifiko» bezala kon tsideratua izango dela. Horren lekuko bi dira: 
per tsonen bizi tzak (gaixotasun bezala ulertua) eta ingurumena (arazo 
tekniko bezala ulertua), auzitan legokeena bizi tza-eredua bera izanaga-
tik ere. 

15.  Heziketari oinarrizkoa irizten zaio. Heziketaren garran tzia hiru arrazoik bul-
tzatua dator: 

 a) Arazo globalak begitan tzen dira; 

 b) Teknologiekiko harremanetan bizi tza-estiloa menpetasunekoa da; eta, 

 c) Garapen teknologikoak izaera (kuasi-)determinista du. 

16.  Hezkun tzak izango duen bilakaera, zien tzia-politikek eta dinamika garaikideek 
baldin tzatua dago: espezializaziora eta «profesional malgua» sor tzera bideratua, 
balioen aldara tzea, finan tziaziora makurtua, eta abar.

17 . Balioetan oinarrituriko heziketa bat behar da:

 a)  Zien tziarekiko interesa eta motibazio soziala hobe tsi behar dira.

 b)  Hezkun tzan ezagu tzak zien tziaren alorra modu integral batean jaso behar 
du: hiztegi, ikerketa eta metodo zientifikoarekin batera, norbanakoengan 
zein gizartean zien tziak eta teknologiak dituzten ondorioak ezagu tzeko mai-
la izateari fun tsezkoa irizten zaio. 

 c)  Uniber tsitateko ikasle eta iker tzaileek nabarmen tzen dute zien tzia alorreko 
lizen tziadunei enpresen administrazioko espezializazioak (zuzendari tza, ku-
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deaketa, e.a.) «aholka tzen» zaizkien bezala, inoiz ez direla beste maila bateko 
osagaiak (arazoak, eztabaidak, erronkak) hizpidera jaso tzen. 

 d)  Zien tzia gaietan norbanako informatua osagai ani tzak kontutan har tzen dituen 
per tsonarekin identifikatu ohi da (ezagu tza zientifikoa; inpaktuen ezagu tza; 
erabilera politikoen, balio ekonomikoen eta dilema etikoen ezagu tza). 

18.  Zien tziaren osagai sozialei eta instituzionalei buruzko kezka bat dago. Praktika 
zientifikori loturiko erakunde desberdinak, horrek garapen zientifikoan dituen 
eraginak eta gizartean izan di tzakeen ondorioak dira hiru kezka-iturri nagusiak.

19.  Ekarpen zein arriskuei buruzko erreferen tzia-kokalekuari dagokionean, egune-
rokotasuna eta harreman per tsonal zein sozialei dagozkien auziak hobesten 
dira. 

 a)  Adostasun inplizitu bat dago zien tziak eta teknologiak ekarri dituzten aurre-
rapenak onar tzerakoan. 

 b)  Halere, aditu gonbidatuen parte har tzean erreferen tzia alderdi ezkorrei egi-
ten zaie, zehazki, kontrola eta boterea galdu izanari. Bestelako hi tzetan esate-
ko:

  — Muga-kon tzien tzia.

  — Irakurketa determinista.

  — Zien tziaren balio zein eginkizun publikoak ez dute lehentasuna.

  — Merkatu-errentagarritasunak berehalakotasuna suposa tzen du:

	 	 	 •	 	Ikerketaren	 kalitatean	 eta	 zien	tzialariengan	 (emai	tzen	 fidagarrita-
sunean) eragiten du;

	 	 	 •	 	Ez	dago	testuinguruari,	motiboei	eta	«zen	tzuari»	buruz	gogoeta	egite-
ko aukerarik;

	 	 	 •	 	Instituzioen	 adierazpen	 eta	 i	txaropenei	 modu	 anbibalentean	 («sus-
moa»; «zalan tza») egiten zaie harrera.

20. Ezkortasuna eta konfian tza-eza ager tzen dira.

 a) Ezkortasunaren motibo nagusiak bi dira:

  — zien tziaren testuinguru soziala; eta, 

  —  berrikun tzek efizienteak izan eta zen tzua izan dezaten sorturiko testuin-
gurua (zien tzia merkatura tzeko testuinguru soziala). 

  —  hautemate adostua da orain gizartea dagoela teknologiaren zerbi tzura 
pen tsatua eta antolatua.  

 b)  Subjektu tekno-zientifikoarekiko urruntasuna:

  —  Irabazi-irizpidea hobestea;
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  —  Erakundeen artean (zien tzialariak, politikariak, enpresariak, kazetariak) 

kidetasuna eta interesen arteko bateratasuna. 

  —  Alabaina, egoera horren ondorio bezala, disparetasunak ere ikusten 
dira. 

  —  Ikerketa-ildo berriak susta tzearekiko preben tzioari eta mesfidan tza era-
gileei nahiz hauen motiboei begira aipatu ohi da:

	 	 	 •	 	Jokoan	dauden	interesen	eta	sustapenaren	araberakoak	dira	zien	tziak	
eta teknologiak hartuko dituzten bideak;

	 	 	 •	 	Hauek	gizarte-	eta	ingurumen-arriskuen	ordainetan	gerta	litezke.	

  —  Neurri berean, muga-kon tzien tziari lotuta, goi-mailako (klima, biodiber-
tsitatea) eta behe-mailako (nano-, bio-, giza natura) muga naturalen 
gaindi tze bat bizi dugula eta horren gaineko eztabaida falta aipa tzen da. 

  —  Ez da egoki bezala irizten zien tziak posible duen oro bideragarri tzat jo-
tzea, baina horren ordaina ez da zien tziari mugak eta debekuak ezar tzea, 
baizik eta horren gaineko kon tzien tzia hartuta ari tzea. 

 c) Konfian tza-iturriak dira:

  —  Auzitan dagoena guztion ona da eta garaiko testuinguruan zien tzia ezin 
liteke modu normatibo batean ongia bezala aurre-suposatu. 

  —  Beharrezkoa irizten da zien tziaren hi tzarmen sozial berri bat: zien tzia-
politiken hastapenetan hi tzartutako testuingurua aldatu egin delako, 
eragile berrien integra tzearekin eta ezagu tzak irekitako eremu berrie-
kin. 

  —  Halere, esperien tzia historikoen egiaztapenak eta gaurko ekonomian 
ezagu tzaren garran tzia ikusita, ezkortasuna nagusi tzen da aldaketa posi-
bleei begira; ekonomia eta ezagu tza elkar elika tzen direlako, alegia. 

  —  Gainera, kritikak nabarmendu egiten dira instituzioen moral bikoi tza 
dela eta.

 d) Parte har tzea dela eta:

  —  Jendearen parte har tzeak ez du sostengu berezirik; 

  —  Parte har tze soziala garran tzi tsua irizten da, baina ez da beharrezkoa den 
zerbait eta aterabide bat ere ez. 

  —  Horren arrazoia da politikariek badakitela ongia zertan da tzan (alegia, 
garapen jasangarria) eta horren ezintasuna interes ba tzuen gailen-
tzeagatik gerta tzen dela. 

  —  Parte har tzearekiko zalan tzak bi arrazoiri lotuak daude: 

	 	 	 •	 	Batetik,	jendeak	aitor	tzen	du	ez	duela	ezagu	tza	nahikoa;	eta,	
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	 	 	 •	 	Bestetik,	zien	tziarekiko	eta	honen	aurrerapenarekiko	konfian	tza	era-
batekoa da («zien tzialariengan sinesten dugu»). 

	 	 	 •	 	Ai	tzitik,	 jendearen	 konfian	tza-ezaren	 motiboa	 ordezkari	tza	 faltan	 le-
goke («zien tzialariengan sinesten dugu, haiek erabakia on tzat jo-
tzen dugu, baina beste gauza bat da zien tzia-sistema honekin bat 
etor tzea eta erabaki politikoak on tzat ematea»): erabaki-guneetan 
herritarren interesak gu txiestearen sentipena dago, hain zuzen ere. 

	 	 	 •	 	«Badakite zein tzuk diren gure kezkak eta guztion ongizaterako 
bidea ere bai, baina beste interes ba tzuk jarrai tzen dituzte beraien 
erabakiak har tzerakoan.»

  —  Bereizketa garran tzi tsua da: 

	 	 	 •	 	Parte	har	tzeko	arrazoi	eza	konfian	tzari	lotuta	dago	(zien	tzialariek	si-
nesgarritasuna dute eta ariketa zientifikoa modu baikorrean balora-
tzen da); baina era berean,

	 	 	 •	 	konfian	tza-eza	sor	tzen	du	ordezkapen-faltak	(alegia:	ez	direla	herrita-
rren kezkak eta ongizatea ikerlerro bat hauta tzeko lehen irizpidea).

21. Zien tziaren komunikazioa. 

 a)  Herritarrek ez dute interes berezirik zien tzia eta teknologia gaien inguruko 
gaiez, salbu eta beraien egunerokotasunari loturiko auziei begira. 

 b) Komunikabide generalistek bi arazo dituzte:

  —  Menpetasun ekonomikoa; eta 

  —  Audien tzia erakarri beharra.

  —  Ordaina dira: informazio «en tzute tsu» bilakatu behar dituztela berriak; 
erdie tsi gabeko emai tzak aurrera tzen direla; arriskuak eta ziurgabeta-
sunak bigarren maila batean uzten direla (edo, alderan tziz: informazio 
en tzute tsuen mesedetan, alarmismoa eragiten dutela); 

  —  Guztiaren motiboa diruztapena lor tzea eta merkatu-eremuak ireki tzea 
zatekeen. 

 c) Joera orokorrari jarraiki:

  —  Zien tziaren gaineko informazioa ez dago konpromiso sozialari a txikia, 
finan tza-interesetara makurtua baizik.

  —  Zien tzialariak diruztapena eman dietenen ai tzinean eran tzun behar dute, 
eta ez dago interesik herritarrekin solasta tzeko.

  —  Zien tzialarien interes soziala erabaki-guneetara begira dago.

  —  Ez dago zien tzia «kontu publiko» bezala ulertu eta bere inguruan eztabaidak 
ireki tzeko joerarik. Informazioak interes-batera tze jakinei eran tzuten die.
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 d)  Dibulgazioaren garran tzia onar tzen da, baina arduradunen arteko komunika-

zioa hobesten da: 

  —  Alde-ani tzeko elkarrizketa sustatu beharko li tzateke, eta gai desberdinak 
integratu informaziora. 

  —  Gainera, uste da horrek zien tzialariak langin tza horretara behartuko li-
tuzkeela, euren nagusitasuna auzitan egon daitekeen usteak hartara era-
ginda. 
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Elhuyar Fundazioak 2003. urtean ekin zion euskal hedabideek zien tziari eskain tzen 
dioten arreta azter tzeari. Euskal Autonomia Erkidegoan argitara tzen ziren egunka-
riek kaleratutako zien tzia-albisteak jaso zituen lehen ikerketa hark. Harrezkero, lau 
epealditan aztertu ditu Elhuyarrek hedabideok kaleratutako zien tzia-informazioak. 
Ikerketa guztiek Eusko Jaurlari tzaren Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa sailaren 
finan tziazioa izan dute.

Lehen ikerketa egin zenetik zien tziak, teknologiak eta, nola ez, berrikun tzak gure 
gizartean duten eragina aldatu egin da. 2008. urteko Euskal Herria teknologikoki 
herrialde aurreratua da. Gizartean eragin sakona izan duten aldaketak gertatu dira 
urte gu txian. Aldaketa horiek isla izan dute komunikabideetan, eta, hortaz, ikerketa 
alda tzeko beharra sumatu da.

2008. urtean egin den azterketa hazi ez ezik, etorkizunerako oinarriak jarri nahi izan 
ditu. Euskal Herrian argitara tzen diren egunkari guztiak hartu ditu kontuan, eta ho-
rrek aukera eman du bi estatuen arteko egunkarien jardueraren arteko alderaketa 
egiteko. 

Azken ikerketa honek ere Eusko Jaurlari tzaren Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa 
sailaren finan tziazioa izan du.

Azterketaren helburua xumea da, ho ts, eguneroko pren tsa ida tziak (egunkariek) 
zien tzia, teknologia eta berrikun tzari eskain tzen dion arreta ezagu tzea eta uler tzea.
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1.  Laburpena

2008ko urtarrilaren 1ean hasi eta lau hilabetez, bi irakurle arituk Euskal Herrian 
argitara tzen diren hamaika egunkari aztertu dituzte. Jarraian aurkezten dena irakur-
keta horren emai tza da. 

Testu-kopurua ezagutu ez ezik, egunkariek zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-
testuei eskain tzen dieten garran tzia ezagu tzeko bidea eman du azterketak. Hori ez 
ezik, interesguneak identifika tzeko aukera ere izan da. 

Horrela bada, argitaratutako testu-kopuruari erreparatuz gero, El Correo egunkaria 
gainerako guztien aurretik azal tzen da, hedabide horrek argitaratu baititu zien tzia-, 
teknologia- edo berrikun tza-testu gehien. 

Zien tzia, teknologia eta berrikun tzarekin lotutako gaiak, oro har, ez dira punta-pun-
tako interesguneak egunkarien tzat, azterketak iraun zuen bitartean garran tzi gabeko 
eta oso garran tzi  txikiko testu gehiago argitaratu bai tziren, garran tzi handikoak bai-
no. Hala ere, ezin da aipatu gabe u tzi testuen laurdenak garran tzi ertainekoak izan 
zirela. 

Teknologia, osasuna, informatika eta ingurumena dira eguneroko pren tsak gogokoen 
dituen gaiak, eta, generoari dagokionez, informazioa da nagusi. Laburrak edo albis-
teak izan dira ikerketan aztertutako artikuluen erdiak baino gehiago. Erreportajeak, 
berriz, % 21,96 eta elkarrizketak % 9,99. 

Zien tzia, teknologia eta berrikun tzari buruzko iri tzia ere aurki daiteke egunkarietan, 
nahiz eta informazioarekin eta interpretazioarekin alderatuz oso  txikia den iri tzi-
generoko testuen kopurua. Aztertutako testuen % 3,06 iri tzi-artikuluak izan dira eta 
% 3, 86 analisiak. Editorialak, berriz, oso gu txi kaleratu dira ikerketak iraun duen bi-
tartean, % 0,40 besterik ez. 

Testu asko edo gu txi argitaratu, argi ikusi da, oro har, zien tzia, teknologia eta 
berrikun tza albiste «on» direla egunkarien tzat, laginketan identifikatutako testuen  
% 71 positibo gisa sailkatu bai tziren. 

Egunkarien zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-iturriak eta informazioen jatorri 
geografikoa identifika tzeko bidea ere eman du ikerketak. Horren arabera, argi ikus-
ten da gai hauetan ere egunkariek hurbileko gaiei errepara tzen dietela, eta nagusiki 
erakundeen bidez jaso tzen dutela zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-albisteen 
berri.
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2.  Metodologia

Azterketa honen helburu zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-albisteak izan dira. 

Zien tzia eta teknologia defini tzeko egin diren ahaleginak kontuan hartuta, ondoren-
go definizioarekin bat egiten duten testuak izan dira lan honetan aztertu diren zien-
tzia- eta teknologia-albisteak:

—  Natura-zien tziekin zerikusia duen edozein jarduera akademiko zein sozial hizpi-
de duten testuak.

—  Zien tzialariei, iker tzaileei, hipotesiei, zien tzia-legeei edo per tsonen parte-har-
tzearen eraginez izandako fenomenoei erreferen tzia egiten dieten testuak. (Per-
tsonen parte-har tzerik ez duten gertaerak, ho ts, gertaera naturalak —lurrikarak, 
ekai tzak...— ez dira lan honen helburu izan. Bai, ordea, gertaera horiek per-
tsonen jarduerekin zerikusia badute, aldaketa klimatikoa dela-eta areago tzen ari 
diren ekai tzak, esaterako).

—  Zien tzia- edo zien tzialari-komunitateen eta ikerketa-prozesuen eta emai tzen be-
rri ematen duten testuak.

—  Teknologiaren, teknologia-berrikun tzen eta horien arrisku eta ondorioen berri 
ematen duten testuak.

—  Berrikun tza-agenteen (zien tzialarien, enpresen, erakundeen, Uniber tsitateen, ad-
ministrazioen, armaden...) berrikun tza-jardueraren berri ematen duten testuak.

Ikerlan honen uniber tsoa 2008ko urtarrilaren 1etik 2008ko apirilaren 30era Euskal 
Herrian editatutako egunkarietako sail guztietan argitaratu diren zien tzia- eta tekno-
logia-testuak izan dira. Honako hauek izan dira ikerketak kontuan izan dituen 
egunkariak: 

1. Berria

2. El Diario Vasco

3. Gara

4. Noticias de Gipuzkoa

5. Diario de Noticias

6. Noticias de Alava

7. Diario de Navarra

8. El Correo
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9. Deia

10. Le Journal du Pays Basque

11. Sud Ouest

Era berean, egunkari horiek argitaratu dituzten gehigarrietan argitaratutako zien tzia 
eta teknologiari buruzko testuak ere jaso dira. Herrietako edizioei dagokienez, 
egunkariaren edizio nagusiak hartu dira kontuan. (DV-Donostia; Correo-Bizkaia).

Neurketa-unitatea aipatutako definizioan sar tzen den edozein testu izan da (luzera 
edozein izanik ere). Ikerketa-lagin guztien kopia bat gorde da. Lagin bakoi tzari fi txa 
bat egin zaio, eta fi txa guztiak zenbakitu egin dira. 

Parametro hauek neurtu dira:

— Forma aldetik:

	 •	 Egunkaria.	

	 •	 Data.

	 •	 Argitalpen-mota:	egunkaria/gehigarria.

	 •	 	Saila:	(egunkariek	oso	sail	ezberdinak	dituztenez,	guk	geuk	egindako	sailka-
penaren arabera sailkatuko dira):  

	 	 ■	 Iri tzia.

	 	 ■	 Politika/gizartea/herriak.

	 	 ■	 Ekonomia.

	 	 ■	 Kirolak.

	 	 ■	 Kultura eta ikuskizunak (telebistako orriak barne).

	 	 ■	 Nazioartea.

	 •	 	Testu-mota:

	 	 ■	 Laburra/argazki-notizia.

	 	 ■	 Notizia.

— Eduki aldetik:

	 •	 Albistearen	sorlekua.

	 •	 Albistearen	iturria.

	 •	 Generoa.

	 •	 Gaia.	

	 •	 Hizkun	tza.
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Aurreko urteetan testuen kalitate zientifikoa neurtu izan da, hau da, testu horietan 
aipa tzen diren gai zientifikoak zuzen erabili ala oker aipatu diren. Oraingo azterketa 
honetan edukien zuzentasun edo okertasun zientifikoa ez neur tzea erabaki da, nahiz 
eta ez den bazter tzen etorkizunean beste baliabide ba tzuk erabiliz lan hori egitea. 

Hala ere, azterketa kuantitatiboaz gain, artikuluen ikuspegia eta garran tzia ere neur-
tu dira. 

Pren tsak zien tzia, teknologia eta berrikun tzari buruz irudi positibo edo negatiboa 
eskain tzen duen aztertu da.

—  Positiboa: zien tzia-aurkikun tzari zein teknologia-berrikun tzari buruzko albis-
teak, eta horien ondorio ekonomiko, politiko eta sozial positiboak.

—  Negatiboa: zien tzia-aurkikun tza zein teknologia-berrikun tzari buruzko albisteak 
eta horien ondorio ekonomiko, politiko eta sozial negatiboak, arrisku-egoerak 
zein galera sozial eta ekonomikoekin zerikusia dutenak.

—  Neutroa: negatibo edo positibo gisa sailka tzerik izan ez diren testuak.

Garran tzia: Richard Budd-en8 eskala erabili da testuen garran tzia-nabarmendura 
neur tzeko: horren arabera, albisteen tamaina, orrialdean har tzen duen espazioa, 
orrialdearen zenbakia eta erabilpen grafikoa kontuan izanik, 0tik 10era bitarteko 
indizean puntuazio jakin bat jaso dute testuek. 

Garran tzi-indizea: 

— 10: erabateko garran tzia.

— 8-9: garran tzi handia.

— 6-7: garran tzi ertaina. 

— 5: garran tzi nahikoa. 

— 3-4: garran tzi  txikia. 

— 1-2: oso garran tzi  txikia.

— 0: garran tzirik gabea.

8  Budd, R. (1964) «Attention score: A advice for measuring news play». Journalism Quaterly 41, 1964.
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3.  Azterketaren emai tzak

«Zien tzia, Teknologia eta berrikun tzaren tratamendua eguneroko pren tsan» izeneko 
ikerlanak hamaika egunkarik lau hilabetetan zehar argitaratutako zien tzia-, teknolo-
gia- eta berrikun tza-testuak aztertu ditu. Testuak identifikatu eta jaso ondoren, iker-
lanaren datu orokorrak aztertu dira. Horretaz gain, Hegoaldekoak eta Iparraldekoak 
ere bereizi dira, bi estatuetan argitara tzen diren egunkariak eta, ondorioz, kazetari-
tza-jarduerak konpara tzeko helburuarekin. Era berean, egunkari bakoi tzaren datuei 
dagozkien taulak ere egin dira, egunkarien arteko elkarketa bidera tzeko. 

3.1. Artikulu-kopurua eta hizkun tza

Euskal Herria: albiste-kopurua
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Ikerketak iraun zuen epean ikerketak kontuan izan zituen hamaika egunkariek (El 
Correo, Deia, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Berria, Gara, Noticias de Alava, 
Diario de Noticias, Diario de Navarra, Le Journal du Pays Basque eta Sud Ouest) zien-
tzia, teknologia eta berrikun tzari buruzko 6.448 testu argitaratu zituzten. Testu ge-
hienak gaztelaniaz argitaratu ziren, % 82, euskaraz % 10, eta fran tsesez % 8. 
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Euskal Herria: hizkuntzen erabilera

% 10,17 (656)

% 8,22 (530)

% 81,61 (5.262)

Euskara

Frantsesa

Gaztelania

Egunkari guztien artean, Correo egunkariak argitaratu zuen testu-kopuru handiena. 
Vocento taldeko egunkari bizkaitarrak gainerakoek baino ia 200 testu gehiago argi-
taratu zituen, 932 hain zuzen, ikerketak jasotako guztien % 14,45. Horren ondotik, 
talde bereko Diario Vasco-k argitaratu zituen artikulu gehien, 741 testu, % 11,49. 
Noticias taldeko egunkariek ere zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-testu asko 
samar argitaratu zituzten: Noticias de Gipuzkoa-k, 715 (% 11,09) eta Diario de Noti-
cias-ek, 710 (% 11,01), hurrenez hurren. 

Talde bereko egunkarien artean desberdintasun handiak ikusteko aukera eman zuen 
ikerketak; esate baterako, lau hilabetean Noticias de Alava egunkariak talde bereko 
beste biek baino ia 100 testu gu txiago, 604, (% 9,37) argitaratu zituen. Deia egunka-
ria ere aurrekoetatik oso gertu kokatu zen, 691 testurekin (% 10,72). Diario de Nava-
rra-k 636 (% 9,86) testu kaleratu zituen, eta gainerakoek kaleratutako kopurua, be-
rriz, nahiko  txikia izan zen: Berria-k 503 (% 7,80); Sud Ouest-ek 379 (% 5,88); Gara-k 
373 (% 5,78) eta Le Journal-ek 164 (% 2,54).

Artikulu-kopuruari erreparatuz gero, Hegoaldearen eta Iparraldearen arteko ezber-
dintasuna nabaria da. Hegoaldeko egunkarietan batez beste zien tzia, teknologia eta 
berrikun tzari buruzko askoz ere artikulu gehiago argitaratu ziren. 

Nafarroan, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian argitara tzen diren egunkarien artean, 
berriz, zabalkunde-eremua herrialdera muga tzen duten egunkariek Euskal Herrian 
zabal tzen direnek baino albiste gehiago argitara tzen dituzte. Horrela bada, Berria-k 
503 testu kaleratu zituen (% 7,80) eta Gara-k 373 (% 5,78), gainerakoek baino nabar-
men albiste gu txiago. 

Iparraldeko egunkariek, oro har, mugaz bestaldekoek baino zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-albiste gu txiago argitara tzen dituzte. Edonola ere, argi ikusten da 
egunkari biek ez dietela arreta bera eskain tzen ikerketa-gai izan diren testuei: Sud 
Ouest-ek Iparraldean jasotako testu guztien % 69,80 (379) argitaratu zituen. Le Jour-
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nal-ek, aldiz, 164 besterik ez, Iparraldean argitaratutako zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-testuen % 30,20. 

Hala ere, kontuan izatekoa da egunkarien arteko konparaketak ez duela kontuan izan 
argitara tzen duten testu-kopuru totala. Faktore hori kontuan izateak egunkari bakoi-
tzean zien tzia-gaiek har tzen dute benetako lekua jakiteko aukera emango luke. 

3.2. Testuen garran tzia

Artikuluen garrantzia Richard Budd-en eskalaren arabera 
(Artikulu kopurua)

0

403

643

1089

735

513

672

890
816

439

193

55

Garrantzi-indizea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Testuen garran tzia neur tzeko, Richard Budd-en eskala erabili da. Horrela bada, albisteen 
tamaina, orrialdean hartutako espazioa, egunkariko orrialdearen zenbakia eta erabilera 
grafikoa kontuan izanik, 0tik 10era bitarteko puntuazioa eskuratu dute testuek.  

Osatutako eskalaren arabera, garran tzia hau izan daiteke: 

— 10: erabateko garran tzia

— 8-9: garran tzi handia

— 6-7: garran tzi ertaina 

— 5: garran tzi nahikoa 

— 3-4: garran tzi  txikia 

— 1-2: oso garran tzi  txikia

— 0: garran tzirik gabea
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Ikerketak ezagu tzera eman zuenez, zien tzia, teknologia eta berrikun tzari buruzko 
testuak egunero argitara tzen dira egunkarietan. Hala ere, argitaratutako testu ge-
hienak 1.089 (% 16,89) oso garran tzi  txikikoak izan ziren. Testu gehiago izan ziren 
garran tzirik gabekoak 403 (% 6,25) erabateko garran tzia izan zutenak baino 55  
(% 0,85) eta, datu orokorrak hartuta, testu gehiago izan ziren garran tzi  txiki, oso  txiki 
edo gabekoak, 3.383, nahiko garran tzi tsuak, garran tzi ertain, handi edo erabateko 
garran tzia izan zutenak baino, 3.065. 

Hala ere, datuen irakurketa sakonago batek adierazten du testuen % 26,46, ho ts, 
laurdena baino gehiago (1.706) garran tzi ertainekoak izan zirela. Garran tzi  txikikoak, 
aldiz, % 19,36 izan ziren, hau da, 1.248 testu. 

Egunkariz egunkari errepasoa eginez gero, Correo-k argitaratu ditu erabateko 
garran tzia duten albiste gehien, 23, hain zuzen. Horren ondotik, Diario Vasco-k era-
bateko garran tzia duten 11 albiste argitaratu ditu, eta Diario de Navarra-k beste 11. 
Nabarmen tzekoa da, bestetik, aurrekoekin konparatuz, albiste-kopuru  txikia argita-
ratu duten hiru egunkarik erabateko garran tzia izan duten hainbat testu kaleratu 
dituztela: Noticias de Alava-k, 4; Deia-k, 2; Noticias de Gipuzkoa-k, 2; Gara-k, 1 eta Sud 
Ouest-ek, 1. 

3.3. Testuen gaiak

Euskal Herria: argitaratutako gaiak

Zientzia
orokorrean

% 0,45

Arte ederrak
% 0,23

Astronomia,
astrofisika

eta espazioa
% 1,78

Biziaren zientziak
% 5,29

Biografiak eta
katalogoak

% 0,53

Fisika
% 0,16

Askotarikoak
% 9,54

Informatika
% 18,38

Ingurumena
% 10,70

Kimika
% 0,09

Lurraren
zientziak
% 9,74

Matematika
% 0,16

Nekazaritza,
basogintza,

abeltzaintza eta
arrantza
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Osasuna
% 18,66

Paleontologia
% 1,64

Teknologia
% 20,89
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Euskal Herria: argitaratutako gaiak
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Teknologia, Osasuna eta Informatika dira egunkariek gogokoen dituzten zien tzia-, 
teknologia- eta berrikun tza-gaiak; hori adierazi du, behin tzat, aurten Elhuyarrek egin-
dako azterketak. 

Ikerketak iraun zuen lau hilabeteetan egunkariek argitaratutako zien tzia-, teknolo-
gia- eta berrikun tza-testuetan gehien aipatutako gaia teknologia izan zen. Teknologia 
1.347 albistetako gaia izan zen, guztien (% 20,89). Horren ondotik, 1.203 artikulure-
kin, osasunari buruzko testuak izan ziren nagusi, guztien % 18,66. Informatika-tes-
tuak, berriz, 1.185 izan ziren, (% 18,38). Hiru gai horien aipamena gainerako guztiena 
baino askoz ere handiagoa izan zen. Horien ondotik gehien aipatutako gaia inguru-
mena izan zen, 690 aldiz, hain zuzen (% 10,70). 

Lurraren zien tziak (ekologia, klimatologia, geologia...) gaia hizpide duten testuak 
628 (% 9,74) izan ziren. Ingurumena eta lurraren zien tziak —eta horren barruan 
ekologia— alor ezberdinetan jaso tzen ditu ikerketa honek. Hala ere, egunkarietako 
jarduna eta egunkariek gaiak aukera tzean izaten dituzten irizpideak ulertu ahal iza-
teko, datu horiek batu beharra dago. Horrela bada, bi eremuak batuz gero, testuen  
% 20,44 gai horiei buruzkoak direla ikusten da, osasun-testuen aurretik. 
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Hegoaldea: argitaratutakok gaiak
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Iparraldea: argitaratutakok gaiak
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Gaien alorrean, estatuen arteko konparazioak desberdintasun deigarriak ematen 
ditu. Hegoaldean gehien aipatu ziren gaiak teknologia (1.240, % 21,00), informatika 
(1.178, % 19,95) eta osasuna (1092, % 18,49) izan ziren, hurrenez hurren. Iparral-
dean, ostera, ingurumena (140, % 25,78), osasuna (111, % 20,44) eta teknologia (107, 
% 19,71) izan ziren gehien landutako gaiak. 

Beste desberdintasun nabarmenik ere an tzematen da gaiei eta lurraldeei erreparatuz 
gero. Izan ere, Iparraldean, nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzarekin zerikusia zuten 
gaiak 54 testutan (% 9,94) landu ziren, eta Hegoaldean, ostera, askoz ere egunkari 
gehiago izanda ere, 60 testutan bakarrik landu ziren gai horiek (% 1,02).

Gehien landutako gaia teknologia izan bazen ere, egunkariek beren azaletara gehien 
eraman zituzten testuen gaia osasuna izan zen. Egunkarien azaletan argitaratutako 
zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-gaien % 21,41 osasun-alorreko albisteak izan 
ziren. Horren ondotik, ingurumenak hartu zuen azaletan leku gehien, azaletako aipa-
men guztien % 17,43. Bi gai horien ondotik azaletan sarrien hizpide izandako gaia 
teknologia da (% 14,07). 

Ondoren, lurraren zien tziak (% 10,09), informatika (% 7,95) eta nekazari tza, basogin-
tza, abel tzain tza eta arran tza (% 5,20) dira, hurrenez hurren, azaletako testuen gai 
aipatuenak. 

Deigarria da lehenengo sektoreari erreferen tzia egiten dioten testuak kopuru alde-
tik guztien % 1,77 besterik ez izatea, eta, aldiz, azaletan aipamenen % 5,20ra iristea. 

Azaletara eramandako gaiek, beraz, argi adierazten dute egunkariek ez dituztela mai-
zen argitara tzen dituzten gaiak eramaten azaletara, eta, horren ondorioz, ez datozela 
beti bat maiztasuna eta garran tzia, maiztasun  txikiarekin argitara tzen diren gaiak 
—nekazari tza, basogin tza, abel tzain tza eta arran tza, esaterako— eramaten baitituzte 
egunkariek azaletara. 

Estatuen arteko desberdintasunak azaletara eramandako gaietan ere nabari dira. He-
goaldeko egunkarien azaletan gehien aipa tzen den gaia osasuna da (%22,94); Iparral-
deko egunkarietan, ordea, ingurumena (% 36). Ondoren, Hegoaldean, teknologiari 
buruzko gaiak aurki tzen dira maizen azaletan, eta Iparraldean, berriz, nekazari tza, 
basogin tza, abel tzain tza eta arran tzarekin lotutakoak (% 25). 

3.4. Testuak, generoa eta saila

Zien tzia, teknologia eta berrikun tzari egunkariek eskain tzen dieten arreta uler tzeko, 
argitaratutako testu-kopurua bezain garran tzi tsua da testu horien generoa eta testu 
horiek argitaratu diren sailak ezagu tzea. 

Testu gehienak kultura eta ikuskizunei egunkariek eskain tzen dizkieten orrialdeetan 
argitaratu dira (% 50,26). Kontuan izan behar da egunkari askok orrialde horietan 
aurkezten dituztela teknologia eta automobil-industriaren eskain tza berriak, besteak 
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beste, eta horrek eragiten duela orrialde horietan horrenbeste zien tzia-, teknologia- 
eta berrikun tza-testu aurki tzea. 

Gainerakoan, politikaren, gizartearen, eta herrien sailetan aurki tzen dira zien tzia-, 
teknologia- eta berrikun tza-testu gehien (% 34,14). Beste sailetan asko murrizten da 
ikerketa honetako gaien presen tzia: ekonomia (% 5,66), nazioartea (%4,51), iri tzia  
(% 3,83), kirolak (% 1,60). 

Euskal Herria: testuak argitaratutako sailak

Ekonomia
% 5,66 Iritzia

% 3,83

Kirolak
% 1,60

Kultura eta
ikuskizunak (telebi

% 50,26Nazioartea
% 4,51

Politika/Gizarte/Herriak
% 34,14

Hegoaldearen eta Iparraldearen arteko desberdintasunak ere nabariak dira alor ho-
netan. Emai tzen arabera, garbi ikus daiteke kazetari tza-jarduera ezberdina dagoela 
mugaren bi aldeetan; izan ere, kulturaren eta ikuskizunen sailetan Iparraldean argi-
taratutako testuak % 17,34 besterik ez ziren izan, eta Hegoaldean, ostera, % 53,28. 

Era berean, politika, gizartea eta herriak bil tzen dituzten sailek testuen % 72,14 argi-
taratu zituzten Iparraldean, baina sail horietan argitaratutako testuak % 30,65 izan 
ziren Hegoaldean. 

Desberdintasunak desberdintasun, zenbait sailetan jarduera an tzekoa ere ikusten da. 
Horrela bada, Bidasoaren bi aldeetako egunkarietan ez dira maiz ager tzen zien tzia-, 
teknologia- eta berrikun tza-gaiak iri tzien sailetan. Euskal Herriko datu orokorra  
% 3,83koa izanik, Iparraldean iri tzien sailean argitaratutako testuak % 2,21 izan ziren 
eta Hegoaldean % 3,98. Datuak argi azal tzen du egunkariek ez dutela ohitura handie-
girik gai horiei buruzko iri tzirik argitara tzeko. Ez dira sarri irakur tzen egunkarien 
iri tziak (editorialak), ezta irakurle edo adituenak ere (gutunak, iri tzi-artikuluak...).

Iri tzi-sailetan gu txitan aurki daiteke, beraz, zien tzia, teknologia edo berrikun tzari 
buruzko testurik. Hala ere, aurki tzen direnean ingurumenari buruzkoak dira nagusi-
ki (% 28,88). Horren ondotik, askotarikoak (% 18,41) eta teknologiari buruzkoak  
(% 16,25) lan tzen dira iri tzi-testutan.
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Iri tzi-saileko testurik garran tzi tsuena editoriala izan ohi da. Editorialean azaldu ohi 
dute egunkariek beren jarrera. Azterketaren emai tzen arabera, zien tzia, teknologia 
eta berrikun tzari buruz egunkariek iri tzirik ez dutela esan daiteke. Izan ere, lau hila-
beteetan zehar hamaika egunkaritan 26 editorial besterik ez ziren argitaratu, zien-
tzia-, teknologia- eta berrikun tza-testu guztien % 0,40.

Editorialgileek gehienetan ingurumenarekin zerikusia duten gaiei buruz azaldu zu-
ten beren iri tzia (10). Ondorengo koadroan, editorial guztien gaiak zein izan ziren 
zehazten da. 

Euskal Herria: editorialetako gaiak

Askotarikoak Ingurumena Lurraren
zientziak

Nekazaritza,
basogintza,

abeltzaintza eta
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Osasuna Teknologia

6
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Iparraldeko egunkarietan, lau hilabeteetan bi editorial besterik ez ziren argitaratu, 
eta horietako batek nekazari tza, basogin tza, abel tzain tza eta arran tza gaiak landu zi-
tuen. Datu horrek eta egunkarien azaletan islatutako kopuruak argi adierazten du 
Iparraldeko egunkarietan, Hegoaldekoetan ez bezala, lehenengo sektore ekono-
mikoak indar handia duela; izan ere, gai horiek ez dira askotan lan tzen egunkarietan, 
baina lan tzen direnean garran tzi eta arreta handia izaten dute. 

Zien tzia, teknologia eta berrikun tza jorra tzean, egunkariek gehienbat informazio hu-
tsa eskain tzen dute (albisteak, laburrak...), nahiz eta interpretazio-testuak ere nahiko 
kantitate handian ager tzen diren. Iri tzi-generoko zien tzia-, teknologia- eta berrikun-
tza-testuak dira oraindik ere oso gu txitan argitara tzen direnak. 

Ondorengo koadroetan, kopuru orokorrak zein ehunekoak ikus daitezke. 

Albisteetan teknologia-gaiak izan dira nagusi; alde handiarekin, gainera. Hala ere, 
horren ondotik askotan argitaratu dira osasunarekin, informatikarekin eta ingurume-
narekin zerikusia duten albisteak. 
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Euskal Herria: testu-motak
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Euskal Herria: testu-motak

Albistea
% 34,35

Analisia
% 3,86

Argazki-notizia
% 1,66

Editoriala
% 0,40

Elkarrizketa
% 9,99

Erreportajea
% 21,96

Gutuna
% 0,78

Iritzian besterik
% 0,31

Iritzi-artikulua
% 3,06

Komikia
% 0,05

Kronika
% 0,43

Laburra
% 21,71

Zutabea
% 1,44

Interpretazio-generoko testuek gaien lanketa sakonagoa adierazten dute, eta, beraz, 
genero horretako testuetan erabilitako gaien azterketak, gaien aukeraketa orokorra-
rekin batera, egunkarien praktikari buruzko pista garran tzi tsua eman dezake. 
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Horrela bada, albisteetan ez bezala, erreportaje eta elkarrizketetako gaien nagusitasuna 
ez da teknologiarena. Hau da, argi ikusten da gaiak sakon landu nahi direnean egunkariek 
ez dituztela aukeraketa hu tsa egiten dutenean erabil tzen dituzten irizpideak erabil tzen. 

Erreportaje eta elkarrizketetan gehien landutako gaia osasuna izan zen. Horren on-
dotik, lurraren zien tziei buruzkoak eta teknologia-gaiak daude; informatika, inguru-
mena, biziaren zien tziak eta askotariko gaiak ere maiz landu ziren. 

Jarraian ageri den taulan, erreportaje eta elkarrizketetan landutako gaiak azal tzen dira. 

Euskal Herria: erreportajeen eta elkarrizketen gaiak
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Argitalpen-egunari buruz, ikerketak agerian u tzi du, zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-gaiak nagusiki astegunetan argitara tzen direla. Horrela bada, jasotako 
testuen % 70,35 astegunetan argitaratu ziren, eta % 29,65 asteburuetan. 

3.5. Informazioen ikuspegia

Ikerketa definitu zenean, albisteen ikuspegia ezagu tzea ere interesgarri jo zen. Horren 
arabera, albisteek ikuspegi positiboa, negatiboa edo neutroa izan zezaketela erabaki zen. 

Albiste positibo gisa sailkatu ziren zien tzia-aurkikun tza zein teknologia-berrikun-
tzari buruzko testuak eta horien ondorio ekonomiko, politiko eta sozial positiboak 
aipa tzen zituztenak. 
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Albiste negatibo gisa sailkatu ziren, zien tzia-aurkikun tza zein teknologia-berrikun-
tzari buruzko testuak eta horien ondorio ekonomiko, politiko eta sozial negatiboak 
aipa tzen zituztenak. Era berean, arrisku-egoerekin zein galera sozial eta ekonomikoe-
kin zerikusia zuten testuak ere negatibo gisa sailkatu ziren. 

Neutroen sailkapenean, batean zein bestean egoki tzen ez ziren testuak sartu ziren. 

Azterketaren emai tzek argi eraku tsi dute egunkarietako zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-albiste gehienak, alde handiarekin gainera, positiboak izan ohi direla. 
Azterketan jasotako albisteen % 71 positibo gisa sailkatu ziren. Negatiboak %18 izan 
ziren, eta neutroak, berriz, % 11. 

Kasu honetan ezin esan daiteke, beraz, egunkariek albiste  txarrak albiste onak baino 
nahiago dituztela, edota albiste onak ez direla inoiz albiste izaten, zien tzia, teknologia 
eta berrikun tza jorra tzen dituzten testu gehienak positiboak izaten baitira. 

Estatuen artean desberdintasuna nabaria da albisteen ikuspegiari erreparatuz gero 
ere. Hegoaldean, testu guztien % 75 (4.418) albiste positiboen artean sailkatu ziren; 
Iparraldean, aldiz, positibo tzat jo ziren % 28,18 eta neutro tzat, berriz, % 48,25.

Laginketa egitean ager zitezkeen desberdintasunek eragin zezaketen aldea saiheste 
aldera, positiboak eta neutroak gehituta ezberdintasunik egon ote daitekeen azter-
tzea erabaki zen. Horrela bada, Hegoaldean positiboak edo neutroak testu guztien  
% 82 izan ziren, eta Iparraldean, berriz, % 76,43. 

Garbi geldi tzen da, beraz, Lapurdin argitara tzen diren hedabideek zien tzia, teknolo-
gia eta berrikun tzari buruzko ikuspegi neutroagoa, edo behin tzat ez horren baikorra, 
ematen dutela informazioa lan tzean. 

3.6. Egileak

Testuek egile ezagunik ba ote duten jakitea ere interesgarri jo zen, eta emai tzek argi 
u tzi zuten egunkarietan argitara tzen diren zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-testu 
asko eta asko sinatu gabe argitaratu ohi direla, hau da, ez dutela egile ezagunik, nahiz 
eta gehiago diren sinatutakoak (% 59) sinatu gabeak (% 41) baino. Hala ere, 
nabarmen tzekoa da testuen ia erdia sinatu gabe argitaratu zela. Iparraldean, gainera, 
kopuru hori handiagoa da. Iparraldean % 43,28 dira sinatu gabe argitaratutako tes-
tuak, eta % 56,72 sinatutakoak. 

3.7. Iturrien erabilera

Ikerketa honetarako, informazio-iturriaren berariazko definizioa egin zen. Izan ere, 
aurreko urteetako ikerketek agerian u tzi zuten kazetari tzako ohiko definizioak sail-
kapen-arazoak eman zi tzakeela. 
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Azterketa honetan, beraz, iturria ez da kazetariari edo hedabideari informazioa zuze-
nean eman dion bitartekoa, informazioa zabaldu duen agentea baizik. Hau da, ez da 
aztertu egunkari bakoi tzak zein bide erabili duen informazioa eskura tzeko. Jatorrian 
informazioa nork zabaldu duen aztertu da, egunkariek informazio hori eskain tzen 
baitute, nahiz eta ez argitu jatorrizko iturri horretara nola iri tsi diren. 

Horrela bada, argi ikusten da albisteen % 25ean ez dagoela esaterik informazioa non 
sortu den, nor den informazioaren eran tzule, testua argitara tzea erabaki duten 
egunkariek eurek ez baitute adierazten, hau da, ez dute identifika tzen jatorrian zein 
agente izan den informazioa zabaldu duena. Kopuru orokorrak kontua hartuta, 1.591 
testutan ez da iturririk aipatu, eta 4.857 testuk, ordea, agerian dute iturria. 

Euskal Herria: iturriak agerian jartzen dituzten artikuluak

25% (1.591)

75% (4.857)

Iturririk gabe Iturria dutenak

Iturrien aipamenari dagokionez, ez dago alde handirik Hegoaldearen eta Iparraldea-
ren artean. Hegoaldean, testuen % 24,72an ez dago iturria ezagu tzerik, eta Iparral-
dean, aldiz, testuen % 24,13an ezin da. 

Egunkariek iturri ofizialak erabil tzen dituzte gehien zien tzia-, teknologia- edo 
berrikun tza-testuetan; izan ere, ikerketa honek identifikatutako iturrien % 60 erakun-
deak izan dira.  

Datu orokorretan, 5.029 erakunde aipa tzen dira iturri gisa. 2.231 (% 27) per tsona 
azal tzen dira iturri moduan, eta beste 1.130 kasutan, % 13, beste hedabide ba tzuk 
izan dira iturri. 

Testu-kopuruaren eta iturri-kopuruaren arteko desberdintasuna uler tzeko, kontuan 
izan behar da testu batek iturri bat baino gehiago izan dezakeela. Horregatik ez datoz 
bat testu-kopuruak eta iturri-kopuruak. 
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3.8. Informazioaren jatorri geografikoa

Euskal Herriko hedabideak zien tzia, teknologia eta berrikun tzaz ari direnean, Euskal 
Herriko gaiei buruz ari dira gehienetan. Euskal Herriko iturriak erabili ziren testuen 
% 50,45ean; nazioartekoak, % 47,29ean. Horien artean, Europakoak % 28,04 izan zi-
ren eta munduko beste herrialde ba tzuetakoak % 19,25. Nabarmen tzekoa da % 
2,26an ezin zela iturria gune geografiko zeha tz batean kokatu. 

Euskal Herria: testuen jatorria

Euskal Herria
% 50,45

Jatorririk gabe
% 2,26

Nazioartea.
Europa
% 28,04

Nazioartea.
Gainerakoa

% 19,25

Hurrengo koadroan, Euskal Herriko 10 erakunde aipatuenak ikus daitezke. 

Iturria Testu-kopurua

Eusko Jaurlaritza 160

Nafarroako Gobernua 101

Euskal Herriko Unibertsitatea 62

Arabako Foru Aldundia 32

Nafarroako Unibertsitate Publikoa 29

Donostiako Udala 28

Gipuzkoako Foru Aldundia 28

Osakidetza 24

Bizkaiko Foru Aldundia 22

Nafarroako Unibertsitatea 17
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Euskal Herritik kanpo, berriz, hauek izan ziren erakunde aipatuenak:

Iturria Testu-kopurua

Espainiako Gobernua 170

GREENPEACE 56

Frantziako Gobernua 55

SONY 49

NASA 45

RENAULT 44

NINTENDO 44

CSIC 36

NBE 36

Europako Batasuna 34

Euskal Herrian iturri izandako per tsonak:9

REY, Florenci 180*

ZABALA, Pello 7

CISTERNA, Ramón 5

PUERTAS, Pilar 5

RUIZ, Joseba 5

ARRILLAGA, Nere 5

GALLEGO, Eduardo 5

BARRONDO, Sonia 5

ETXEBERRIA,Francisco 5

Euskal Herritik kanpoko aditurik aipatuenak taula honetan ageri dira.

PUNSET, Eduard 16

CARBONELL, Eudald 16

BERMUDEZ, José María 12

GALLEGO-DUQUE, E. 12

MENENDEZ, Isabel 9

ROBLES, José Enrique 8

BERKA-SCHMID, G. 8

*  Florenci Reyk egunero eran tzuten die eguraldiari buruzko galderei Diario de Noticias egunkarian. Horrega-
tik azal tzen da horren maiz.
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ARSUAGA, Juan Luis 6

PETTITT, Paul 6

SCAMBOS, Ted 6

GARCIA, Nicolás 5

REDONDO, Pedro 5

MASSAGUÉ, Joan 5

VAUGHAN, David 5

BEATIE, Thomas 5

Euskal Herritik kanpoko hedabiderik aipatuenak hauek dira: 

WIKIPEDIA 25

BLOGSPOT.COM 25

NATURE 24

GOOGLE 22

SCIENCE 19

YOUTUBE 15

MYSPACE.COM 10

FACEBOOK.COM 9

TVE 8

BBC 7

Proceedings of The National Academy of Sciences 6

Euskal Herriko hedabiderik aipatuenak, berriz, hauek: 

ETB 5

BERTSOPLAZA.TV 3

IBAIZABALTB.COM 3

EIBAR.ORG 2

IZARONEWS.COM 2

3.9. Europarekiko alderaketa

Egunkariek argitara tzen dituzten zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-testuak azter-
tzeko Elhuyarrek egin duen ahalegina ai tzindaria da. Edonola ere, Euskal Herriko 
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hedabideen jarduna Europako Batasuneko erreferen tziazko hedabideekin aldera-
tzerik badago. Izan ere, Europako Ba tzordeko Ikerketa Zuzendari tza Nagusiaren 
ekimenez, 2007ko abenduan, «Europako Ikerketa Komunikabideetan: zer pen tsa-
tzen dute komunikabideetan profesionalek?» izeneko lana argitaratu zen.

Ikerketa horretan jaso tzen diren emai tzak eta Elhuyar azterketaren ondorioak al-
deratuz esan daiteke Euskal Herriko kazetariek Europako beren lankideek aukera-
tzen dituzten gaien an tzekoak lan tzen dituztela. Izan ere, Europako kazetarien ar-
tean egindako galdeketak azaldu zuen ingurumena, medikun tza eta osasuna, 
energia, nanoteknologia eta informazio eta komunikazioaren teknologiak zirela, 
hurrenez hurren, kazetarien tzat erakargarrien; Euskal Herrian egindako azterketan 
ikusi dugunez, gai horiek dira oro har egunkarietako orrialdeetan irakur daitezkee-
nak. 

Elhuyar ikerketaren emai tzen arabera, gertuko albisteak, hau da, Euskal Herrikoak 
dira bereziki euskal hedabideetako profesionalek lan tzen dituztenak. Europako Ba-
tasuneko hedabideetako kazetariek ere gertuko albisteei errepara tzen diete nagusi-
ki, kazetarien % 55ek adierazten baitu erabil tzen dituzten zien tzia-iturriak Europako 
Batasunekoak direla. 

Era berean, Europan egindako ikerketak agerian u tzi zuen kazetarien tzat arazo-iturri 
direla baieztatu eta identifikatu ezin diren informazioak. Europako Ba tzordearen 
ekimenez egindako ikerketan parte hartu zuten kazetarien laurdenek (% 26) adiera-
zi zuten beren lana hobe tzeko erronka nagusia horixe dela, ho ts, informazioak 
baiezta tzeko edota identifika tzeko bidea izatea. Elhuyar ikerketaren emai tzen irakur-
ketak agerian u tzi du euskal hedabideetara maiz iristen eta argitara tzen direla 
identifika tzerik ez dauden informazioak. 

3.10. Ondorio nagusiak

2008ko lehen lau hilabeteetan, Euskal Herrian argitara tzen diren 11 egunkarietan, 
zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-gaien aipamena egiten zuten 6.448 testu kale-
ratu zituzten, gehienak gaztelaniaz % 82,  hizkun tza horretan argitara tzen baitira az-
tertutako hedabide gehienak. 

Argitaratutako testu gehienak oso garran tzi  txikikoak izan ziren (1.089), eta erabate-
ko garran tzia izan zuten testuak, berriz, 55 besterik izan ez ziren izan. 

Ikerketaren emai tzek argi adierazten dute teknologia, osasuna, informatika eta ingu-
rumena alorreko gaiak aukeratu ohi dituztela kazetariek zien tzia-, teknologia- eta 
berrikun tza-alorreko informazioak lan tzean. 

Gai horiek lan tzean, informazio hu tsa —albisteak eta laburrak— eskaini ohi dute 
egunkariek, nahiz eta ezin esan daitekeen interpretazio-generoa albo batera uzten 
dutenik. 
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Garbi gelditu da, baita ere, egunkariek ez dutela zien tzia, teknologia eta berrikun tzari 
buruzko iri tzi askorik eskain tzen, eta are gu txiago euren iri tzi propiorik. Hamaika 
egunkariek 26 editorial besterik ez dute argitaratu. 

Edonola ere, egunkariek zien tzia, berrikun tza eta teknologiaren aldeko jarrera dute-
la esan daiteke, nahiz eta eurek zuzenean iri tzi hori ez adierazi. Izan ere, argitara tzen 
diren informazio gehienen ikuspegia positiboa da, nahiz eta kazetari tzan, oro har, 
albiste bihur tzeko aukera gehiago duten albiste  txarrek albiste onek baino.  

Zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-alorreko Euskal Herriko zein Europako infor-
mazio ofizialak dira nagusi egunkarietan; izan ere, iturrien erdiak baino gehiago,  
% 60, erakundeak izan ziren. Ezin aipatu gabe u tzi testuen % 25ean ez dagoela esate-
rik albistea non sortu den, edo nor den informazioaren eran tzule, egunkariek ez 
baitute datu hori eskaini.

Euskal hedabideek zien tzia-, teknologia- eta berrikun tza-gaiak lan tzeko hauta tzen 
dituzten gaiak Europako beren kideek hauta tzen dituztenen an tzekoak dira, eta al-
bisteen jatorria eta egilea identifika tzeko dituzten arazoak ez dira euskal kazeta-
rienak bakarrik, Europako profesionalek arazo bera nabarmen tzen baitute dituzten 
erronken artean. 
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