
EITBko  plantillari  inkesta  –  Ikuspuntu  parte-
hartzailea EITBren erreformarako

Zein neurritan zaude ados adierazpen hauekin? (0=Inolaz ere ados – 10= Gustiz ados  - ED-EE)

ZERBITZU PUBLIKOA ETA EDUKIAK

1. EITBk informazio objektiboa, inpartziala eta prlurala eskaintzen du

2. EITBren informazio-politika Gobernuan dagoen alderdiaren aldekoa izaten da

3.  Badakit  auto-zentsura  edota  barne  edo  kanpoko  presio  egoerak  ematen  direla,  laneko 
objektibotasunean, inpartzialtasunean eta pluraltasunean eragina izan ditzaketenak.

4. EITBk euskal errealitatearen hedapen nahikoa eta egokia eskaintzen du, hauen bitartez:
a) ETB1
b) ETB2
c) Euskadi Irratia
d) Radio Euskadi
e) Gaztea
f) EITB Musika
g) Radio Vitoria
h) eitb.eus

5.  EITB bilakaera egokia ari da izaten eraldaketa digitalean, garai digitalaren erronkei erantzun ahal  
izateko (teknologikoak, kontsumokoak, konpetentziakoak...)

6. EITBek zailtasunak ditu bere agenda markatzeko, eta beste medio batzuen agendaren mende 
dago

7. EITB euskal ikus-entzunezko sektorea indartzeko eta bultzatzeko neurri egokiak ari da hartzen



GOBERNANTZA ETA ORDEZKARITZA

8. EITB gardena da bere funtzionamenduan eta kudeaketan

9. Zein neurritan zaude ados EiTBko Administrazio Kontseilua aukeratzeko egungo ereduarekin?

10. Zure iritziz, nork egin beharko luke EiTBren kontrol lana? Hauetako bakarra aukeratu (ez da 0-
10 balorazioa)

- Eusko Legebiltzarrak
- EITBko Administrazio Kontseiluak
- Erakunde independente batek
- Beste batek
- Ed-Ee (Ez daki – Ez du erantzun)

11. Nor arduratu beharko litzateke EiTBren Zuzendaritza Nagusia aukeratzeaz? Hauetako bakarra 
aukeratu (ez da 0-10 balorazioa)

-  Gizarte zibilaren, alderdi  politikoen ,  sindikatuen,  sektoreko profesionalaren eta EiTBko 
profesionalen ordezkaritza izango lukeen erakunde batek

- EiTBko Administrazio Kontseiluak
- Eusko Legebiltzarrak, gehiengo osoz
- Beste batek
- Ed-Ee (Ez daki – Ez du erantzun)

12. Zein neurritan zaude ados kudeatzaileak eta karguak aukeratzeko egungo sistemarekin?

13. Zein neurritan zaude ados EITB Taldea erakunde sozietario bakar bezala eratzearekin, egungo 
lau Sozietate Publikoak barnebiltzen dituena?

14. Zein uste duzu dela EITBrentzat finantziazio erarik egokiena? Hauetako bakarra aukeratu
- Soilik finantzazio publikoaren bidez, publizitaterik emititu gabe
- Soilik publizitate sarreren bidez, finantzazio publikorik gabe
- Zati bat publizitate sarreren bitartez eta beste zati bat finantzazio publikoaren bidez
- Ed-Ee (Ez daki – Ez du erantzun)

15. Europan hainbat herrialde daude urteko tasa bat (Kanona) ordaintzen dutenak irrati-telebista 
publikoa finantzatzeko. Zer iritziko zenioke neurri hori Euskadiko Autonomia Erkidegoan ezarriko 
balitz?

- Oso gaizki
- Nahiko Gaizki
- Nahiko Ondo
- Oso Ondo
- ED-EE

16. EITBren baliabideak kanal eta plataforma ezberdinen artean birbanatu behar da

17. EITBk urteanitzeko finantzazioa (Programa Kontratua...) edukitzea beharrezkoa da

18. Euskararen kalitatea programetan, espazioetan eta edukietan egokia da



19. Gaztelaniaren kalitatea programetan, espazioetan eta edukietan egokia da

20. EITBk euskararen sustapenean era egokian eragiten du honen bitartez:
a) ETB1
b) ETB2
c) Euskadi Irratia
d) Radio Euskadi
e) Gaztea
f) EITB Musika
g) Radio Vitoria
h) eitb.eus

21. Euskararen eta gaztelaniaren erabilera dela eta, eman zure iritzia:

a) Egungo kanalen banaketa, bata euskaraz (ETB1) eta bestea (ETB2) gaztelaniaz
b) Albistegietan adierazpenak egiten dituzten pertsonak nahi duten hizkuntzan adieraztea, 

albistegia ematen den hizkuntza ez izanik ere
c) ETB2k filmak edo serieak jatorrizko bertsioan emititzea,  euskarazko edo gaztelaniazko 

azpitituluekin
d) ETB2n euskara gehiago erabiltzea, gaztelaniazko azpidatziekin
e) ETB2n edo Radio Euskadin programak euskaraz emititzea, osotasunean edo partzialki

GENERO IKUSPEGIA

22. Genero berdintasunari dagokionez, zure iritziz nolakoa da gizonen eta emakumeen ordezkaritza 
EiTB barruan? (ez da 0-10 balorazioa)
(Inolaz ere – Pixka bat – Nahiko – Oso – ED-EE)

23. Zein da, EITBn gai hauei buruz egiten den gizonen eta emakumeen tratamenduaren gainean 
duzun balorazioa:

a)  Gizonen  eta  emakumeen  presentzia  orekatua  eztabaida  saioetan,  solasaldietan  eta 
adituek parte hartzen dutenean.

b) Gizonak eta emakumeak berdintasun egoera erakusten dituzten programak
c) Emakumeei dagozkien gaiak sartzea
d) Publizitate sexista eskaintzea
e) Gizonen eta emakumeen kirol ekitaldien eskaintza orekatua
f) hizkuntzaren erabila sexistak hauetan:

1) ETB1
2) ETB2
3) Euskadi Irratia
4) Radio Euskadi
5) Gaztea
6) EITB Musika
7) Radio Vitoria



8) eitb.eus

24.  Zure  iritziz  EITBk  zein  neurritan  betetzen  du  legeak  ematen  dion  zerbitzu  publiko  lana, 
objektibotasunari, informazio publikoen inpartzialtasunari, euskarazko kulturaren sustapenari eta 
hedapenari eta balio demokratikoen sustapenari eta hedapenari dagokionez

AZKENA

Galdetegia  amaitzeko,  hemen idatzi  EITBk  dituen EGUNGO INDARGUNEAK ETA ETORKIZUNEKO 
ERRONKAK

Datu estatistikoen lanketarako, azken bi puntu hauei erantzun mesedez:

- Sexua: Hauetako bakarra aukeratu
- Emakumea
- Gizona

- Lan egiten duzun sozietatea: Hauetako bakarra aukeratu
- EITB
- Euskal Telebista
- Eusko Irratia
- Eitbnet

- Adierazi EITBren EGUNGO INDARGUNEAK: (Erantzuteko testu librea)

- Adierazi EITBren ETORKIZUNEKO ERRONKAK: (Erantzuteko testu librea)
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