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Aurkezpena.
EDEKA (Elbarrituen Ordezkarien Euskal Koordinakundea) bokazio autonomikoa duen eta irabazi-asmorik gabeko sareen sarea da. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak defendatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko
(EAE) bizitza sozialean erabat parte hartzea da haren helburua.
CERMIn (Desgaitasuna duten Pertsonen Ordezkarien Espainiako Batzordea) sartuta dago eta desgaitasuna duten
pertsonak eta haien senideak ordezkatzen dituzten Euskadiko autonomia mailako erakunde sozialak biltzen ditu:
•

ELKARTEAN: Euskal Autonomia Erkidegoko Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Konfederazio Koordinatzailea.

•

EUSKAL GORRAK: Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa.

•

FEATECE: Hartutako Kalte Zerebralaren Elkarteen Euskadiko Federazioa.

•

FEDEAFES: Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioa.

•

FEVAS PLENA INCLUSIÓN: Ezintasun Intelektuala duten Pertsonen aldeko Elkarteen Euskadiko Federazioa.

•

FEVASPACE: Garun Paralisiaren Elkarteen Euskal Federazioa.

•

FEVAPAS: Gorren Guraso eta Lagunen Elkartearen Euskal Federazioa.

•

ONCE.

EDEKAren misioa da, autonomia mailan, ordezkatzen duen kolektiboaren aniztasunari balioa ematea eta lortutako hobekuntzak mantentzea, lortutako errealitate positiboen orokortzea bultzatzea eta desgaitasuna duen pertsonaren bizi-kalitatea hobetzen lan egitea.
Helburu hauek ditu:
•

Desgaitasuna duten pertsonentzat eztabaidarako plataforma komuna IZATEA.

•

Desgaitasuna duten pertsonen normalizazio soziala lortzera bideratutako jarduera-politikak DISEINATZEA.

•

EDEKA osatzen duten EAEko desgaitasuna duten pertsonen erakundeak ORDEZKATZEA gobernuko
erakundeen eta Komunitateko bestelako instantzia publiko nahiz pribatuen aurrean, ordezkatutako kolektiboaren berezko problematikari dagokionez.

•

Desgaitasuna duten pertsonen sektoreari eragiten dioten arazo orokor eta garrantzitsuak AZTERTZEA.

•

Jarrera elkartuak EZARTZEA eta sektorearen erabakiak edo jarrerak hartzea une bakoitzean Batzordeko
kideek erabakitako edozein arlori dagokionez.

Misioaren eta helburuen testuinguruan, EDEKAk 2013an Euskadiko desgaitasunari buruzko Liburu Zuria egin
zuen. Bertan, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien errealitatearen, egoeraren eta beharren ezagutzan
sakondu zuen eta (erakundeen, Administrazio Publikoen eta euskal gizarteko beste eragile garrantzitsu batzuen
parte-hartzearekin) jarduerak eta irtenbideak proposatzen zituen, inguruneko baldintzak eta prestazio nahiz baliabideen eskaintza ugaritzeko eta hobetzeko Gizarte Babeseko Sistema eta eremuetatik (Gizarte Zerbitzuak, Hez-
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kuntza, Enplegua, Osasuna, Etxebizitza, Aisialdia, Kultura, Kirola, Garraioa eta abar) haien erabateko gizarteratzea,
parte-hartzea eta aukera-berdintasuna benetan lortzeko.
Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa egin zenetik 10. urteurrenaren
testuinguruan, EDEKAk 2016ko azaroaren 29an eskuratutako lorpenak aztertzeko eta datozen urteotarako aurrean dituen erronkak planteatzeko jardunaldia egin zuen.
Jardunaldi horretan izan zen Manuel Lezertua Rodríguez ARARTEKOA eta Leonor Lidón Heras Giza Eskubide eta
NBEko Konbentziorako CERMIren ordezkaria.
Dokumentu honek jasotzen ditu jardunaldian landutako gaiak eta ondorioak. Aurretik, Konbentzioaren eraginei
buruzko azalpenak jasotzen ditu, haien testuingurua, eskubideen testuingurua eta erabat aplikatzeak planteatzen
dituen ondorioak.
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1. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazio Batzuen Konbentzioa:
eskubideen testuingurua eta onarpenaren eraginak.
Desgaitasuna duten pertsonen Eskubideari buruzko Konbentzioa eta Hautazko Protokoloa 2006ko abenduaren
13an onartu zituzten New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan. XXI. mendeko giza eskubideen lehen tresna zabala da,
eta integrazioko eskualde-erakundeek sinatu beharreko giza eskubideen lehen konbentzioa.
Espainiak berretsi egin zuen, 2008ko apirilaren 21eko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta 2008ko
maiatzaren 3an sartu zen indarrean, gure barne-ordenamendu juridiko gisa.1
Hain zuzen ere, Espainiak Nazioarteko Hitzarmen edo Tratatu bat berresteak barne-ordenamendu juridikora txertatzea dakar. Nazioarteko Tratatu eta beste Akordio batzuei buruzko 2014ko azaroaren 27ko 25/2014 Legeko
29. artikuluaren arabera, “Estatuko botere publiko, organo eta organismo guztiek errespetatu beharko dituzte
Espainia alderdi duten eta indarrean dauden nazioarteko tratatuetako betebeharrak, eta tratatu horiek behar
bezala betetzen direla zaindu beharko dute”. Eta ez hori bakarrik: Konbentzioko edukia beste xedapen batzuen
gainean nagusitzen da (Legeak, Dekretuak, Aginduak eta abar), 25/2014 Lege horretako 31. artikuluak dioen moduan: “Modu baliodunean egindako eta ofizialki argitaratutako nazioarteko tratatuetan jasotako arau juridikoek
nagusitasuna izango dute barne-ordenamenduko beste edozein arauren aurrean, haien artean gatazkarik sortuz
gero, Konstituzio-lerroko arauen aurrean izan ezik”. Gainera, Espainiako Konstituzioak onartzen dituen funtsezko
eskubideei eta askatasunei buruzko arauak Konbentzioaren arabera interpretatu behar dira (Konstituzioko 10.2.
artikuluan ondoriozta daitekeenez).
Azken batean, Konbentzioko Xedapenaren aplikazioa botere publikoen betebeharra da. Edukia ez da asmo-aitorpen hutsala, ezta aplikazioa nazioartean soilik edo Estatu Zentralari soilik dagokion zerbait ere. Lurraldeko maila
guztietako erakunde eta eragile sozial guztiak konprometitzen ditu. Botere publikoak, Estatuko organo eta organismoak, Komunitate Autonomoak, Foru Aldundiak eta Tokiko Erakundeak, guztiak, betetzeko eta aplikatzeko
betebeharra dute.
Horrekin lotuta, CERMIk 10. urteurrenaren harira deialdia egin du ekintzak garatzeko eta betetzeko prozesua bizkor dadin eskatzeko, eta Komunitate Autonomoei politiketan aplikatzeko eskatu die. “Aplikazioaren erronkari legediaren aldetik eta politikoki erantzun behar diote, irmotasunez eta desgaitasunaren elkarteen mugimenduaren
alboan egonik, araudi-testuingurua eta ekintza publikoa sakon berrikusi behar dute, giza eskubideen tratatuaren
arabera lehenbailehen egokitzeko”.2
Desgaitasuna duten pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioak desgaitasuna duten pertsonekiko ikuspegi eta jarreren “aldaketa paradigmatikoa” jasotzen du. Desgaitasuna duten pertsonak eskubide osoko
herritar direla onartzea du oinarri. Pertsona guztiek eskubide berberak dituzte, beharrezko ekintza positiboko
neurri, babes eta baldintza guztiak bermatu behar dira -zeharkakotasunez komunitatean parte hartzeko eremu
1 Desgaitasuna duten pertsonen eskubideari buruzko Konbentzioa Berresteko TRESNA, New Yorken egina, 2006ko abenduaren 13an. 96.
BOE (2008ko apirilak 21).
2 CERMIk Komunitate Autonomoei eskatu die Desgaitasunaren Konbentzioaren arabera egokitzeko haien politikak.
http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias_HTML/Noticia_152.html
CERMIk Komunitate Autonomoei eskatu die NBEren Konbentzioa modu eragingarrian aplikatzeko
http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias_HTML/Noticia_153.html
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guztietan- inolako bereizkeriarik gabe gozatzeko eta jarduteko, gainerakoen aukera berdinekin eta eremu guztietan irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan. Hain zuzen ere, haren asmoa da “sustatzea, babestea eta ziurtatzea
desgai diren pertsona guztiek oso-osoan eta berdintasun-baldintzetan izatea oinarrizko eskubide eta funtsezko
askatasun guztiak, eta pertsona horien duintasuna errespeta dadila sustatzea” (Konbentzioaren 1.1. artikulua).
Hain zuzen ere, administrazioek eta botere publikoek desgaitasuna duten pertsona guztiek, gainerako herritarrek
bezala, pertsona izateagatik dagozkien eskubide guztiez gozatu ahal izateko bete behar duten jarduera eta neurri multzoa da Konbentzioak jasotzen duena.
Horrekin lotuta, 4. artikuluak (Betebehar orokorrak) ezartzen duenez: “Estatu alderdiek konpromisoa hartzen
dute, pertsona desgaituen giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak oso-osoan egikaritzea ziurtatu eta
sustatzeko, inolako bereizkeriarik egin gabe desgaitasun-arrazoiengatik” Horretarako, Estatu Alderdiek konpromisoa hartzen dute honako hauek egiteko:
a) Konbentzio honetan aitortutako eskubideak eragingarri egiteko neurri egoki guztiak hartzea, legegintzazkoak, administratiboak nahiz beste izaera batekoak;
b) Egoki diren neurri guztiak hartzea, legegintzazko neurriak barne, indarreko legeak, erregelamenduak,
ohiturak eta praktikak aldarazi edo indargabetzeko, halakoek bereizkeria egiten dutenean pertsona desgaituen aurka;
c) Kontuan hartzea, politika eta programa guztietan, pertsona desgaituen giza eskubideen babesa eta
sustapena;
d) Konbentzio honekin bateraezinak diren egintzak edo eginerak ez gauzatzea, eta agintari nahiz erakunde
publikoek konbentzio honetan xedatutakoaren arabera jardun dezatela zaintzea;
e) Egoki diren neurri guztiak hartzea desgaitasun arrazoiengatik pertsona, erakunde edo enpresa pribatu
batek ere bereizkeriaz joka ez dezan;
f) Ikerketari eta diseinu unibertsaleko ondasunen, zerbitzuen, ekipamenduaren eta instalazioen garapenari ekitea edo halakoak sustatzea, horiek ahalik eta moldaketarik txikiena eta kosturik txikiena behar
dutenean pertsona desgaituen beharrizan bereziak asetzeko; halakoen eskuragarritasuna eta erabilera
sustatzea; eta diseinu unibertsala sustatzea arauak eta jarraibideak egiten direnean;
g) Ikerketa eta garapenari ekitea edo horiek sustatzea, eta teknologia berrien eskuragarritasuna eta erabilera sustatzea, horien barnean direla informazio- eta komunikazio-teknologiak, mugigarritasunerako
laguntzak, pertsona desgaituentzako gailu tekniko eta laguntza-teknologia egokiak, lehentasuna emanez
arrazoizko prezioa dutenei;
h) Pertsona desgaituentzat eskuragarri den informazioa ematea, mugigarritasunerako laguntzen, gailu
tekniko eta laguntza-teknologien, horien artean teknologia berrien, bai eta bestelako laguntza-moten eta
laguntza-zerbitzu eta -instalazioen inguruan ere;
i) Pertsona desgaituekin lan egiten duten profesionalen eta langileen prestakuntza sustatzea, konbentzio
honetan aitortutako eskubideei dagokienez, eskubide horiek bermatzen dituzten laguntza eta zerbitzuak
hobeto emateko helburuarekin”.
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Gainera, artikuluetan zehar, garatzen dituen eremuekin lotuta neurri espezifikoak jasotzen ditu, eta desgaitasuna
duten pertsonen parte-hartzea ikuspegi integral eta holistikotik hartzen du. Besteak beste:
•

desgaitasuna duten emakumeak

•

Desgaitasuna duten umeak

•

Irisgarritasuna

•

Legearen aurrean pertsona gisa aitorpen bera

•

Justiziarako sarbidea

•

Modu independentean bizitzeko eta komunitatean sartzeko eskubidea

•

Hezkuntza

•

Osasuna

•

Gaikuntza eta birgaikuntza

•

Lana eta enplegua

•

Bizi maila egokia eta babes soziala

•

Bizitza politikoan eta publikoan parte hartzea

•

Bizitza kulturalean parte hartzea, aisialdiko jarduerak eta kirola

•

Datu-bilketa eta estatistikak

Bestalde, Konbentzioan desgaitasuna duten pertsonen kontzeptu zabala jasotzen da, bertan sartzen baitira “epe
luzera gabezia fisiko, mental nahiz intelektualak edo zentzumenezko gabeziak izango dituztenak, oztopo desberdinekin topo egitean gabezia horiek eragotzi ahal izango dutela pertsona horiek gizartean parte hartzea
osotasunean eta eragingarritasunez, gainerakoen baldintza berberetan” (1.2. art.). Hau da, ez da mugatzen izaera
administratiboarekin desgaitasun maila jakin baten aitorpen edo ziurtagiri ofiziala duten pertsonetara soilik.
Garapen sozialeko dimentsio esplizitua duen giza eskubideen tresna gisa hartzen da. Bertan berresten da edonolako desgaitasuna duten pertsonek giza eskubide eta funtsezko eskubide guztiez gozatu ahal izan behar dutela.
Desgaitasuna duten pertsonei eskubide-kategoria guztiak nola aplikatzen zaizkien zehazten eta argitzen da eta
desgaitasuna duten pertsonek eskubideak modu eraginkorrean garatu ahal izateko egokitu beharreko esferak ere
zehazten dira, baita eskubide horiek urratu diren eta eskubideen babesa indartu behar den esferak ere.
Horrekin lotuta, Konbentzioak eredu sozial izenekoa sartzen du desgaitasuna ulertzeko eta kontzeptualizatzeko
moduan, aurreko beste ereduak gaindituz (bazter uztearen eredua edo errehabilitazio-eredua). Eredu horrek hartzen du desgaitasuna sortzen duten arrazoiak ez direla erlijiosoak, ezta zientifikoak ere, baizik eta, neurri handi batean, sozialak. Filosofia horretatik behin eta berriz esaten da desgaitasuna duten pertsonek gizarteari gainerakoen
(desgaitasunik ez dutenak) neurri berean egin diezaioketela ekarpena, baina beti desberdintasuna baloratuz eta
errespetatuz. Eredu hori oso estu lotuta dago giza eskubideen balio intrintsekoak onartzearekin, eta giza duintasun, berdintasun eta pertsonaren askatasunaren errespetua sustatzea lortu nahi du, gizarteratzea ahalbidetuz, eta
printzipio jakin batzuk oinarri hartuz: bizimodu independentea, bereizkeriarik eza, irisgarritasun unibertsala, ingurunearen normalizazioa, elkarrizketa zibila, besteak beste. Desgaitasuna neurri batean gizarte-zapalketarako modu

EDEKA-Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aldeko NBE-ren konbentzioari buruzko jardunaldia

7

eta eraikuntza gisa hartzen du, eta desgaitasuna duten pertsonak kontuan hartzen ez dituen gizarte baten ondorio
gisa. Era berean, bere bizitzarako erabakiak hartzeko desgaitasuna duen pertsonaren autonomia nabarmentzen
du, eta horretarako, edozein oztopo kentzean oinarritzen da, aukera-berdintasun egokia eman ahal izateko.3
Are gehiago: Konbentzioak desgaitasuna duten pertsonek ongizate orokorrari eta komunitateen aniztasunari
egiten dioten eta egin diezaioketen ekarpena aitortzen du eta balioa ematen dio. Hitzaurrean nabarmentzen
duenez: “pertsona desgaituek giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak osotasunean izatea eta erabat parte
hartzea sustatzen bada, horrek berarekin ekarriko duela, bai pertsona horiek euren burua gizarteko kide moduan
gehiago sentitzea, bai eta gizartearen garapen ekonomiko, sozial eta gizalegezkoari eta txirotasuna desagerrarazteari dagokienez aurrerapauso garrantzitsuak ematea ere”.
Gure ordenamendu juridikoaren alderdi bati dagokionez, Konbentzioko arauak zuzenean aplikagarri, lotesle eta
eskagarriak dira Justizia-auzitegietan. Hala ere, arauen eraginkortasun eta segurtasun juridikoaren arrazoiak direla eta, beharrezkoa da indarrean den barne-legedi osoaren zeharkako azterketa-, egokitzapen- eta berrikusketa-prozesua egitea, eta Konbentzioarekin kontraesanean dauden barne-zuzenbideko arauak aldatzea eta/edo
indargabetzea bildu behar du. Horregatik egin dira araudi-erreformak zenbait legetan, araudia Desgaitasuna duten
Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentziora egokitzeko 2011ko abuztuaren 1eko 26/2011 Legearen
bidez. Horren helburua honako hau da: beste bultzada bat ematea Konbentzioak markatutako jarraibideetara
desgaitasunaren arloko araudia zehatz egokitzeko helburua lortzeko, haren artikuluetako dagozkion egokitzapenak jasota” (Zioen Azalpena). Legeak aldatutako araudien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek:
•

2007ko urriaren 23ko 27/2007 Legea, espainiar zeinu-hizkuntzak aintzat hartzekoa eta gorren, entzuteko desgaitasunen bat dutenen eta gor-itsuen ahozko komunikazioari laguntzeko bitartekoak arautzen
dituena.

•

2007ko abenduaren 26ko Legea, desgaitasunen bat duten pertsonentzako aukera-berdintasunen, diskriminaziorik ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren arloko arau-hausteak eta zigorrak ezartzen dituena.

•

2000ko abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan Jurisdikzioko Isunen
eta Arau-hausteen Legearen Testu Bategina.

•

1979ko urriaren 27ko 30/1979 Legea, organoak ateratzeari eta transplantatzeari buruzkoa.

•

Osasunari buruzko 1986ko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorra.

•

2002ko azaroaren 14ko 41/2002 Legea, Gaixoaren Autonomia eta Informazio eta Dokumentazio Klinikoari buruzko Eskubide eta Betebeharrak Arautzen dituena

•

2006ko maiatzaren 26ko 14/2006 Legea, lagundutako giza ugalketaren teknikei buruzkoa.

•

2003ko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.

•

2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legea, osasun-lanbideen ordenamenduari buruzkoa.

•

2007ko apirilaren 12ko 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua.

•

1985eko urtarrilaren 21eko Legea, babes zibilari buruzkoa.

3 Iturria: “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”. Agustina Palacios. CERMI Bilduma, 36. zk.
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•

1998ko uztailaren 7ko 23/1998 Legea, garapenerako nazioarteko lankidetzari buruzkoa.

•

1980ko urriaren 8ko 50/1980 Legea, aseguru-kontratuari buruzkoa.

•

1960ko uztailaren 21eko 49/1960 Legea, jabetza horizontalari buruzkoa.

•

2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio-gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa.

•

2007ko azaroaren 19ko 39/2007 Legea, karrera militarrari buruzkoa.

•

Sektore publikoko kontratuen Legea.

•

Desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari, bereizkeriarik ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzko 2003ko abenduaren 2ko 51/2003 Legea eta elbarriak gizarteratzeko 1982ko apirilaren 7ko
13/1982 Legea, indargabetutakoak eta egungo 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretu honetan bategindakoak. Azken lege horren bidez onartzen da Desgaitasunen bat duten pertsonen
eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina.

Bereziki Gizarte Zerbitzuen eremuan (euskarri eta oinarrizko laguntza gisa, desgaitasuna duten pertsona eta familia askok euren eskubideak erabil ditzaten eta bizimodu osoa gara dezaten) bereziki nabarmentzekoak dira horiek eskubide subjektibo gisa aitortzeari dagokionez egindako aurrerapenak. Horrek esan nahi du dagoeneko ez
direla prestazio graziagarriak edo aurrekontuen araberako disponibilitatearen araberakoak, baizik eta eska daitezkeen eskubideak direla, nahi dituen pertsonarentzat bermatutakoak (kasu bakoitzean ezarritako sarbide-baldintzak betez gero, betiere). Eta hori bai Mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala sustatzeko
eta artatzeko 39/2006 Legean, bai EAEko Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legean:
•

Alde batetik, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari
buruzko 36/2006 Legean -onartu zenetik ere 10 urte betetzen dira orain-, Zioen Azalpenean (bigarren
paragrafoko 3 atala) aurrez ikusten da Autonomiaren aldeko eta Mendekotasunari Arreta Eskaintzeko
Sistema (SAAD) “eskubide subjektiboa dela, unibertsaltasunaren, berdintasunaren eta irisgarritasunaren
printzipioetan oinarritutakoa, herritarraren arreta integraleko eredua garatuz …”. Era berean, 1. artikuluan aurrez ikusten duenez: “Lege honen helburua da autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko herritarren eskubide subjektiboa erabiltzeko garaian
berdintasuna bermatuko duten oinarrizko baldintzak arautzea, legeetan ezarritako baldintzetan, horretarako, Autonomiaren Aldeko eta Mendekotasunaren Arretarako Sistema sortuta, Administrazio Publiko
guztien parte-hartzearekin eta lankidetzarekin eta Estatuko Administrazio Orokorrak Espainiako Estatuko edozein lurraldetako herritar guztientzat gutxieneko eskubide komunen edukia bermatuta.

•

Bestalde, EAEko Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legeak -horrek ere 8 urte egin ditu onartu zenetik- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Zorroan eta Katalogoan jasotako zerbitzuen
unibertsaltasuna eta eskubide subjektiboa eskatu ahal izateko denbora-mugarria markatzen du (Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren unibertsaltasunerako Epeari dagokion Lehen Xedapen Iragankorra). Hain
zuzen ere, 2. artikuluak (Gizarte-zerbitzuetarako eskubide subjektiboa eta benetako babes judiziala) aurrez ikusten duenez, ”Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioez eta zerbitzuez baliatu ahal izatea
eskubide subjektiboa izango da, betiere sistema horretaz baliatzeko ezarritako baldintza orokorren eta
prestazio edo zerbitzu bakoitzaz baliatzeko araututako baldintza berezien barruan. Eskubide subjektibo
honen titularrek administrazio- eta jurisdikzio-bidean erreklamatu ahal izango dute Lege honek ezagu-

EDEKA-Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aldeko NBE-ren konbentzioari buruzko jardunaldia

9

tzen dizkien prestazio eta zerbitzuak betetzea; haiek zuzenean edo eskubideak eta interes legitimo kolektiboak defendatzeko legezko gaitasuna duten pertsona juridikoen bitartez erreklamatu ahal izango dute
hori Benetako babes judizialaren barnean sartuko dira eskubide horren urraketa gerarazteko behar diren
neurri guztiak, bai eta kaltea jasan duen pertsonari eskubide hori bete-betean baliatzeko modua bihurtzea ere” 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazio eta
zerbitzuen zorroari buruzkoak, hain zuzen, eska daitekeen eskubide subjektibo horren edukia jasotzen du.
Legegintzako aldaketa horiez eta aplikazioan egindako aurrerapen batzuez gain, egia esan oraindik ez dira landu beharrezko araudi-egokitzapenak (esaterako, eta besteak beste, oraindik egiteko dago gaitasun juridikoaren
arloan legedi zibilaren erreforma) eta, bereziki, arlo guztietan xedapenak bete gabe uzten dira modu orokorrean,
gehienetan, haiek betetzen ez dituztenentzat ondoriorik, isunik edo betebeharrik eragin gabe.
Beharrezkoa da, beraz, Konbentzioa modu eragingarrian aplikatzeko konpromiso irmoa izatea Administrazio Publikoen aldetik, eskumeneko maila eta eremu guztietan, baita gizartearen aldetik ere, desgaitasuna duten pertsona
guztiek bizitza ekonomiko eta sozialean osotasunez parte har dezaten, haien aukera eta asmoen arabera, gainerako herritarren aukera berdinetan.
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2. Konbentzioaren lorpenen eta lortzeke dauden erronken analisia, Arartekoaren
eta CERMIren ikuspegitik.
2.1. MANUEL LEZEARTUA RODRÍGUEZ JAUNAK, ARARTEKOAK, NABARMENDUTAKO LORPENAK ETA
LORTZEKE DAUDEN ERRONKAK
Manuel Lezertua Rodríguez jaunak Jardunaldian hitza hartu zuenean lehenengo eta behin nabarmendu zuen
Arartekoarentzat erabakigarria dela Edekaren moduko erakundeekin lankidetza izatea, horri esker etengabe
adi egon baitaitezke desgaitasuna duten pertsonek eskubideak erabiltzea oztopatzen duten edo eragozten duten
oztopo eta disfuntzioen inguruan. Hala, Edekak eta Sarearen barruan jarduera garatzen duten erakunde guztiak
informazio-iturri pribilegiatuak dira Arartekoari funtzioak garatzen laguntzeko. Edekari eta haren erakundeei esker,
Arartekoak “antenak zabalik” ditu, eta hala, aniztasun funtzionala duten pertsonei eragiten dieten arazo larrienetako batzuk detekta ditzake.
Nabarmendu zuen desgaitasuna duten pertsonen eskubideak babestea Arartekoaren jardueran lehentasunezkoa izan dela eta dela oraindik ere, eta haren jarduera arlo horretan gizartearen sentsibilizazioa eta oro har, gizarte
osoaren, eta bereziki, botere publikoen inplikazio handiagoa sustatzera bideratuta dagoela, desgaitasuna duten
pertsonen eta aitortuta dituzten eskubideak osotasunean gozatzeko tartean sartzen diren edonolako oztopoak
kentzeko saiakeran.
Arartekoak lehendik dauden paradigmak eta pentsamoldeak aldatzearen alde egiten du gure hiri eta herriak
diseinatzean, gizarte-baliabideak antolatzeko garaian, gure harreman pertsonalak irudikatzeko eta antolatzeko
garaian. Gizakiaren funtzionalitateen aniztasunak izan behar du aldaketaren buru, norbanako bakoitzaren berezko
gaitasunekiko errespetu eta begirune osoz.
Lorpenei dagokienez, Arartekoak nabarmendu zuen azken bi hamarkada hauetan lorpen handiak erdietsi direla
desgaitasuna duten pertsonen kolektiboari esker eta haientzat, baita oro har gizartearentzat ere. Bereziki, honako
ekimen hauek nabarmendu zituen:
•

Aukera-berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren arloko 2003ko abenduaren 2ko 51/2003 Legeak, iraungitakoak, desgaitasuna duten pertsonak parekatzeko politikak sustatzea eragin zuen. Hala, bereizkeriarik eza, ekintza positiboa eta irisgarritasun unibertsala ziren bizitza
politiko, ekonomiko, kultural eta sozialaren eremu guztietan aukera-berdintasunerako desgaitasuna duten
pertsonen eskubidea aitortzera eta bermatzera bideratutako politika publikoen zutabe estrategikoak.

•

Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta eskaintzeko
2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legea babes-ekintza osatzen eta zabaltzen duen gizarte-zerbitzuen
garapen berria osatzen saiatu da, Espainiako Konstituzioak eskaintzen duen Estatu sozialaren ereduaren
aurrerapena sustatuz. Baliabide horiek eskuragarri jarrita, funtsezko tresna da mendekotasun-egoerei arreta
egokia bermatzeko eta autonomia pertsonala, bizitza-kalitatea eta aukera-berdintasuna sustatzeko.

Aipatutako bi lege horiek desgaitasunaren tratamenduaren eredu soziala txertatzen dute, eta enfasia banakotik
gizartearen osotasunera eramaten dute. Eredu sozial honek desgaitasuna duten pertsonen eskubide osorako
oztopo nagusi gisa identifikatzen ditu zerbitzuen eskaintzako mugak eta aukera-berdintasunez gizarteko erakun-
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deetan parte hartu ahal izateko botere publikoetatik eskaintzen diren erantzunak ez egokitzea desgaitasuna duten
pertsonek dituzten behar espezifikoetara.
Testuinguru horretan, 2006ko abenduaren 13an Nazio Batuen Batzar Orokorrean, dagoeneko duela 10 urte, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Hitzarmena onartzea mugarri transzendentala izan
zen desgaitasuna duten pertsonentzat, haien familientzat, haien inguruarentzat, baita elkarteen mugimenduarentzat ere; izan ere, nazioarteko tresna hori prestatzeko prozesuan haien parte-hartzea erabakigarria izan zen.
Espainiak 2007ko azaroaren 23an berretsi zuen Hitzarmena eta haren Hautazko Protokoloa. Guretzat 2008ko
maiatzaren 3an sartu ziren indarrean. Une horretatik, Hitzarmena barne-ordenamendu juridikoaren zati da.
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Hitzarmen espezifikoa izateko beharra sortu zen egiaztatu
zelako desgaitasuna duten pertsonen giza eskubideak urratzen jarraitzen dela, hedapen orokorreko arauak egon
arren eta haien errespetua eta babesa bermatzen duten nazioarteko tratatuak dauden arren. Hala, Hitzaurrean,
dioenez: “Kezkaz beteta ikusirik, aipatutako tresna eta jarduerak gorabehera, pertsona desgaituek oztopoak izaten jarraitzen dutela, gainerako pertsonen baldintza berberetan parte hartzeko gizarte-bizitzan, eta munduko toki
guztietan euren giza eskubideak urratzen jarraitzen direla.”
Hori dela eta, XXI. mendeko Giza Eskubideen lehen Tratatu honen helburua honako hau da, 1. artikuluan dioen
bezala: “sustatzea, babestea eta ziurtatzea desgai diren pertsona guztiek oso-osoan eta berdintasun-baldintzetan izatea oinarrizko eskubide eta funtsezko askatasun guztiak, eta pertsona horien duintasuna errespeta dadila
sustatzea.” Hau da, ez ditu eskubide berriak sortzen, baizik eta egokitzen saiatzen da, bereizkeriarik ezaren printzipioa aplikatuta, lehendik dauden Giza Eskubideen Tratatuak desgaitasunaren testuinguru zehatzera, desgaitasuna
duten pertsonen aldetik, aukera-berdintasunean, unibertsalki aitortuta dauden eskubide guztiak erabil ditzaten eta
goza dezaten bermatuz.
Jakina da, ikuspegi juridikotik, Hitzarmenak desgaitasuna lantzeko moduaren aldaketa ia-kopernikarra dakarrela, errehabilitazio-eredua gaindituz eta eredu sozial eta aniztasunarekiko errespetuzko eredu berriaren oinarriak
ezarriz.
Eredu sozialari dagokionez, Hitzarmenak aitortzen du “desgaitasuna etengabeko bilakaera duen kontzeptua dela,
eta horren eragiletzat elkarrekintza hartu behar dela, bateko, gabeziak dituzten pertsonen, eta, besteko, pertsona
horiek gizartean bete-betean eta eragingarritasunez parte hartzea, gainerakoen baldintza berberetan, saihesten
duten jarrera- eta inguru-oztopoen artean”. (Hitzaurreko e) atala). Bestalde, 1. artikuluak politika publikoen hartzaile gisa hartzen ditu desgaitasuna duten pertsona hauek: “epe luzera gabezia fisiko, mental nahiz intelektualak
edo zentzumenezko gabeziak izango dituztenak, oztopo desberdinekin topo egitean gabezia horiek eragotzi ahal
izango dutela pertsona horiek gizartean parte hartzea osotasunean eta eragingarritasunez, gainerakoen baldintza berberetan.” Beraz, hartutako irtenbideak desgaitasuna duen banako pertsonari ez ezik gizarte osoari ere
zuzendu beharko zaizkio, sortzen diren bereizkeria-egoerak gainditu ahal izateko.
“Aniztasunaren” dimentsioari dagokionez, Hitzarmenak bizimodu independentearen mugimenduak enuntziatutako printzipioak sartzen ditu; horiek desgaitasuna gizakiaren berezko gertakaritzat hartzen dute, eta giza aniztasunaren beste adierazpen bat dela hartzen dute. Mugimendu horiek eskatzen dute desgaitasuna duten pertsonak
eskubide eta aukera berdinak dituzten gizaki desberdin gisa aitortzea. Desgaitasunaren izaera unibertsalista horrek eskatzen du gizarteak beharrezko esfortzua hartzea eta egitea eskubideak gozatzeko osotasuna bermatzeko
egoera lor dadin. Horrekin lotuta, Hitzarmenak aitortzen duenez: “pertsona desgaituek ongizate orokorrari eta
euren erkidego anitzei egiten dizkieten eta egin ahal dizkieten ekarpenen balioa, eta pertsona desgaituek giza
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eskubideak eta oinarrizko askatasunak osotasunean izatea eta erabat parte hartzea sustatzen bada, horrek berarekin ekarriko duela, bai pertsona horiek euren burua gizarteko kide moduan gehiago sentitzea, bai eta gizartearen garapen ekonomiko, sozial eta gizalegezkoari eta txirotasuna desagerrarazteari dagokienez aurrerapauso
garrantzitsuak ematea ere”. (Hitzaurreko m) atala). Era berean, Hitzarmeneko 3 d) artikuluak informatzeko printzipio orokorren artean sartzen du: “Desberdintasuna errespetatzea eta pertsona desgaituak onartzea aniztasunaren eta giza baldintzaren alde gisa.”
Beraz, Hitzarmen honen ekarpen handiena desgaitasunaren tratamendua giza eskubideen prismatik begiratzea
izan da. Ondorioz, desgaitasuna duten pertsonak unibertsalki aitortutako eskubideen benetako titular diren subjektu gisa hartzen dira eta ez asistentzia-politiken objektu huts gisa.
Hitzarmenak Hitzaurrea eta berrogeita hamar artikulu ditu. Arlo honetan politika publikoen diseinua eta plangintza nahiz tratatuaren klausulen interpretazioa eta aplikazioa bideratu behar duten printzipio arautzaileak honako
hauek dira (3. artikuluaren arabera):
a. Pertsonen duintasuna, banakako autonomia, barnean dela pertsonei dagozkien erabakiak hartzeko askatasuna ere, eta independentzia errespetatzea;
b. Bereizkeriarik eza;
c. Gizartean erabat eta eragingarritasunez parte hartzea eta modu horretara jardunez gizarteratzea;
d. Desberdintasuna errespetatzea eta pertsona desgaituak onartzea aniztasunaren eta giza baldintzaren alde
gisa;
e. Aukera-berdintasuna.
f. Irisgarritasuna;
g. Gizonaren eta emakumearen arteko berdintasuna;
h. Haur desgaituek euren ahalmenei begira izan dezaketen garapena eta euren nortasunari eusteko duten
eskubidea errespetatzea.
Hori dela eta, desgaitasuna duten pertsonei bideratutako babes-neurriak planifikatzeko eta ezartzeko garaian,
beharrezkoa da dagozkien erabakiak hartzeko prozesuetan, eragile nagusi diren heinean, haien parte-hartzea
bermatzea. Era berean, berdintasunaren printzipioak inklusioaren ikuspegitik aukera berak izan ditzaten pertsonen arteko desberdintasunak aitortzen eta errespetatzen dituzten neurri positiboak hartzera behartzen du. Oso
garrantzitsua da irisgarritasun unibertsala espresuki Hitzarmen honetan aitortu izana ere, ez eskubide gisa soilik
(haren gozamenak dagokion babesa behar du) baizik eta babes printzipio arautzaile gisa, hau da, funtsezko beste
eskubide batzuen osagai nagusi gisa, desgaitasuna duten pertsonek euren nortasuna askatasunez gara dezaten
bermatzeko. Ikuspegi horretatik, gaur egun esan dezakegu irisgarria ez den eraikina egiten duena Giza Eskubideen
Nazioarteko Zuzenbideak debekatutako bereizkeria egiten ari dela.
Hitzarmenari atxiki zaizkion Estatuek konpromisoa hartu dute ordenamendu juridikoak egokitzeko, desgaitasuna
duten pertsonek euren eskubideak erabili ahal izan ditzaten (Hitzarmeneko 4. artikulua).
Estatu mailan, 2011ko abuztuaren 1eko 26/2011 Legeak desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eragiten dien
araudia Hitzarmenaren xedapenetara egokitu nahi du. Gainera, 2011ko irailaren 16ko 1276/2011 Errege Dekretuak erreformak egiteko bultzada indartzen du, desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzea ahalbidetuz eragiten
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dieten erabakiak hartzeko garaian, bai bizitza pertsonalean, bai kolektiboan, eta hala, autonomia pertsonala lortzen
eta giza eskubideak urratzen dituzten eta bereizkeriazkoak diren gizarte-desabantailak kentzen aurrera eginez.
Espainiako ordenamendu juridikoak dagoeneko aurreratutako arauak zituen arren, Hitzarmena berresteak araudiaren beharrezko egokitzapen-prozesua ireki du, bai estatu mailan, bai maila autonomikoan, baita tokian-tokian ere.
Araudia egokitzeko 26/2011 Legeak sartzen dituen araudi mailako berrikuntzen artean, nabarmendu beharrekoak dira:
•

Legea, desgaitasunen bat duten pertsonentzako aukera-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzko 51/2003 Legeko artikulu ugari aldatzea. Bereziki, “desgaitasuna duen
pertsonaren” lege-definizioaren doiketa nabarmentzen da, Hitzarmenean xedatutakora egokituz. Gainera, lege horrek zigor gehigarria erantsiko dio desgaitasunen bat duten pertsonentzako aukera-berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren arloko zigorren erregimenari buruzko
49/2007 Legeak aurrez ikusitakoei.

•

Osasun arloan zenbait lege aldatzen dira, eta horien artean desgaitasuna sartzen da administrazio publiko sanitarioekin duten harremanean pertsonen bereizkeriarik ezaren arrazoi berri gisa. Hala, desgaitasuna duen pertsona emaile izateko aukera sartzen da, osasun-prestakuntza espezializaturako sarbidea
arautzen da eta informazioa formatu egokietan jasotzeko eskubidea arautzen da, pertsona guztientzat
irisgarri eta ulergarri izateko.

•

Irisgarritasunaren arloan, beharrezkoa da Jabetza Horizontalari buruzko 1960ko uztailaren 21eko
49/1960 Legeko 10. artikuluko 2. atalaren eta 11. artikuluko 3. atalaren aldaketa nabarmentzea. Jabeen
erkidegoetarako desgaitasuna duten pertsonek higiezinaren elementu komunak behar bezala erabili ahal
izateko beharrezkoak diren irisgarritasuneko obra eta jarduerak egiteko betebeharra ezartzen du. Era
berean, erkidego horiek betebeharra dute kanpoaldearekin komunikazioa errazteko beharrezkoak diren
gailu guztiak instalatzeko.

•

Gainera, enplegu publikoaren arloan, desgaitasuna duten pertsonentzako hutsik dauden plazen erreserba-kupoa handitu egin da, ehuneko zazpi izatera pasatu da; hala, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren 7/2007 Legea aldatu da. Gainera, lehen aldiz lege mailarekin, adimen-desgaitasuna duten
pertsonentzako kuota espezifikoa sortu da.

•

2011ko martxoaren 25eko 422/2011 Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonek bizitza politikoan
eta hauteskunde-prozesuetan parte hartzeko oinarrizko baldintzak bermatzen saiatzen dena, hauteskunde-lokaletako irisgarritasunaren, hauteskunde-kanpainako ekitaldietako hauteskunde-informaziorako irisgarritasunaren eta hauteskunde-propagandarako irisgarritasunaren oinarrizko baldintzak ezarriz.
Bizitza politikoan desgaitasuna duten pertsonen partaidetzarako baldintzak ere zehazten ditu.

•

Azkenik, 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua onartzearekin egindako esfortzua
ere nabarmendu behar da, horren bidez onartzen da, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta haien
gizarteratzearen Lege Orokorraren Testu Bategina. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei dagokienez
ordezkaritzako hiru legeak bategiten dira. Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko 13/1982 Legea;
desgaitasunen bat duten pertsonentzako aukera-berdintasunen, diskriminaziorik ezaren eta irisgarritasun
unibertsalaren 51/2003 Legea eta aukera-berdintasunaren arloko arau-hausteak eta zigorrak ezartzen
49/2007 Legea.
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Espainia izan da ordenamendu juridikoa Hitzarmenera egokitzeko lege espezifikoa egin duen lehen Estatuetako bat, baita dagokion jarraipeneko txostena Batzordeari aurkezten ere, 2011ko irailean. Hala ere, 2013ko urrian
egindako Herriaren Defendatzaileen Koordinaziorako hogeita zortzigarren Jardunaldietan gai asko berrikusi beharrekoak zirela nabarmendu zuten. Haien artean, gaitasun juridikoaren inguruko lege-erreformak, “borondatearen
ordezkapenaren” eredua gainditu eta “erabakiak hartzean babesa edo laguntza” emateko eredua hartzeko, eta
borondatezko barneratzearen lege-erreforma, desgaitasunaren egoeratik bereizita.
Defendatzaileak, gainera, bat etorri ginen: Hitzarmenean jasotako Estatu mailako nahiz maila autonomikoko
arauetan jasotako aurreikuspenak maiz ez dituzte betetzen botere publikoek. Oraindik erreformatu gabe dauden
arauen tratatu-printzipioen araberako interpretaziorik ez zegoela ikusi genuen.
Euskadiko araudi-testuinguruarekin lotuta, Hitzarmena indarrean sartu zenetik, gaiari buruz araudian aurrerapen
adierazgarri gutxi gertatu dira. Nabarmentzekoak dira honako hauek:
•

Lehenik eta behin, 2016ko martxoaren 22ko Dekretua, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkaleku-txartela arautzen duena. Desgaitasuna dela eta, mugikortasun murriztua duten pertsonen ibilgailuak
aparkatzea errazteko beharrezko neurriak artikulatzen dituen Dekretua. 2014an onartutako Errege Dekretuari dagokionez aldaketak sartzen ditu, aparkaleku-txartela lortzeko eskubidea jaso dezaketen pertsonen kopurua handituz.

•

Bigarrenik, Euskadiko Hirugarren Sektoreko Legea, 6/2016 Legea. Elkarrizketa zibilaren printzipioa jasotzen du II. kapituluan, eta Nazio Batuen Hitzarmeneko 4.3 artikuluan aurrez ikusitako partaidetzarako
eskumenak Euskadiko hirugarren sektorera zabaltzen ditu, hala, esku-hartze sozialaren eremuan politika
publikoak egiten, exekutatzen, jarraipena egiten eta ebaluatzen parte hartu ahal izango du hirugarren
sektoreak. Parte-hartze hori, besteak beste, Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren -Eusko Jaurlaritzarekin hirugarren sektore sozialak duen elkarrizketarako espazio nagusia- eta Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetako Batzordearen bidez artikulatzen da.

Egiteko ditugun erronkei dagokienez, eta desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aldeko araudi mailako aurrerapenez gain, lan asko geratzen da egiteko desgaitasuna duten pertsonen eskubideen inguruko araudi autonomikoa eguneratzeko. Horrekin lotuta, aplikazioan kontraesanak saihesteko aldaketak eta egokitzapenak egin behar
dira, Hitzarmenak jasotzen dituen eskubideen aplikazioan eraginkortasun handiagoa bermatzeko.
•

Ikuspegi ugaritatik desgaitasunaren arloan lan egiten duten elkarteekin izandako bileretan, gehien eskatutako gaietako bat izan da irisgarritasuna sustatzeko 1997ko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen berrikusketa, hiri-inguruetako, espazio publikoetako, eraikinetako eta informazio- eta komunikazio-sistemetako irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 2000ko apirilaren 11ko 68/2000
Dekretua, baita 2001eko uztailaren 10eko 126/2001 Dekretua ere, garraioan irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.
Irisgarritasunaren arloan nahikoa berme eta babes ematen duen araudia izan arren, 1997tik desgaitasunaren tratamenduaren eredu soziala eta irisgarritasunaren printzipioa sartzen baitu, askotan egiaztatu
izan du Arartekoak nazioarteko eta barne-araudian definitutako oinarrizko printzipioekin bateraezinak
diren jarduerak egiten dituztela euskal administrazio publikoek.
Testuinguru horretan, ezinbestekoa da Donostiako Udalarekin sortutako arazoa aipatzea, autobus-geltoki
berriko nasetara desgaitasuna duten pertsonek berdintasun-baldintzetan iristeko bermeari dagokionez.
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Arartekoak kezka adierazi du 2016an martxan jarri den azpiegitura publiko batek, sorreratik, ez duelako Euskadin irisgarritasun unibertsalaren arloan dagoen araudi progresista behar bezala txertatu. Elkartuk autobus-geltokiko nasetarako aurrez ikusitako neurri txikiegien inguruan egindako kexari erantzunez,
Arartekoak kalkulatu zuen ezin zela azpiegitura hori berdintasun-baldintzatan erabiltzea bermatu.
Benetan harrigarria da Autobus-geltokiko hasierako proiektuak ez jasotzea sorreratik desgaitasuna duten
pertsonentzako nasa irisgarririk. Donostiako Udalari indarrean den legediaren arau-hauste larri horren
berri eman ondoren, udalbatzak egoera konpontzen saiatzeko proposamenak egin zituen, eta azkenak
bederatzi nasa irisgarri (21 ziren guztira) jartzea jasotzen zuen; haietako bost arauari egokitutako neurriekin eta beste lautan autobusak atzera-martxan maniobrak eginez sartuko lirateke.
Garraioaren irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 2001eko uztailaren 10eko
126/2001 Dekretuan oinarrituta, Arartekoak, 2015eko azaroaren 25eko Ebazpenean, tinko adierazi zuen
nasa guztien irisgarritasuna bermatu behar zela; horien bidez sartzen baitira autobusetara eta jaisten baitira haietatik pertsonak.
Ondorioz, autobus-geltoki berriko elementuen multzoak irisgarritasun unibertsala bermatu behar du oinezkoen ibilbideak egokituta, pertsona guztiek berdintasun-baldintzetan aurrez ikusitako baliabide guztiak erabil ditzaten.
Arartekoak, beraz, Donostiako Udalari gomendatu zion sakonago berrikus zezala autobus-geltoki berriko
jarduera eta arkitektura-proiektua, nasen diseinuak irisgarritasun unibertsalaren printzipioa berma zezan.
Tamalez, gomendio hori, dakizuen moduan, ez dute onartu.
Aipatu beharrekoa da, bestalde, hezkuntza inklusiboaren eta aukera-berdintasuneko prestakuntzaren oinarrizko beste printzipioa; izan ere, desgaitasuna duten pertsonak gizartean osotasunean eta modu aktiboan sar daitezen oinarrizko zutabeetako bat da hori. Hala ere, hezkuntza-errealitatea oraindik helburu
hori lortzetik urrun dago, esaterako, lanbide-heziketako prestakuntza-zikloen irakaskuntzan zeinu-hizkuntzako interpreterik ez dutelako gorren kolektiboak aurkeztutako erreklamazioen izapidetzearekin egiaztatu izan dugun moduan.
•

Era berean, Arartekoak azken urtean ikasleen onarpenarekin esku hartu behar izan du, desgaitasuna
duten edo eskolatze-garaian zehar laguntza espezifikoak behar izan dituzten ikasleen ordezkari gisa
sustatuko kexa ugari izan baitira.
Horietako bat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatu zaio administrazio-prozedura arautzen duen araudiak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko, dagokion instantzian aitorpen hori epez aurkeztu zuen ikasle bati desgaitasun-izaera kontuan hartzeko. Beste batean,
izapidetzean egiaztatu ahal izan dugu desgaitasuna duten ikasleentzat unibertsitateko ikasketetan edo
lanbide-heziketako ikasketetan gertatzen den bezala, goi-mailako diseinu-ikasketetarako plazak erreserbatzeko kupoa ezartzea ahalbidetzen duten beharrezko aldaketak sustatzeko hezkuntza-arduradunek
aldeko jarrera zutela.
Hain zuzen ere irakaskuntza ofizial mota horietan onartzeari dagokionez onartutako araudia dela eta
ikusi ahal izan dugu, kasu honetan, plazen erreserba ez dagoela % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
aitortuta duten ikasleentzat soilik, baita desgaitasuneko egoera pertsonalei lotutako hezkuntza-premia
berezi iraunkorrak dituzten eta hezkuntzan normalizatzeko laguntzak eta baliabideak behar izan dituzten
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ikasleentzat ere. Hori dela eta tratamendu hori bera beste hezkuntza maila batzuetara zabaltzeko aukera
aztertu dugu, hala nola lanbide heziketara, erakunde honetan ikasleen ordezkarien kexak jaso baititugu
arlo horretan, desgaitasun maila hori aitortuta izan gabe ere, aurreko etapetan laguntzak izan dituzte eta
orain ezin dituzte izan lanbide heziketako ikasketak egitean.
•

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideek aitorpena jasotzen duten beste eremu bat politika sozialen
eremua da; gure Komunitatean azken urteotan aurrerapen handia izan da, nahiz eta desgaitasuna duten pertsonek oztopoak izaten jarraitzen duten eskatutako laguntzak eta prestazioak jasotzeko garaian.
Egiaztatu izan dugu, praktikan, arauetan aurrez ikusi gabeko egoerak daudela, esaterako, kolektiboaren
behar espezifikoei erantzun egokiak bermatuko dizkieten gizarte-baliabideak nahikoak ez izatea edo
lehendik dauden laguntzak egokitu gabe izatea.

•

Erakunde honek gurasoekin bizi diren eta desgaitasuna duten pertsonei eragiten dieten arazoekin lotuta
ere esku hartu du, gurasoek desgaitasun handiko semea edo alaba izateagatik prestazioa jasotzen dutenean. Pertsona horiek azken urteetan babes soziala murriztu zaiela ikusi dute.
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak hasiera batean prestazio horien hartzaileak pentsiodunekin parekatu zituen Diru Sarrerak Bermatzeko Errentarekin jasotzen zuten prestazioa osatzeko
dagokion zatian, lanbide arteko gutxieneko soldata bermatuta izan arte.
Gerora, hala ere, Sailak irizpidea aldatu du eta osagarri hori kentzen ari da, desgaitasuna duten pertsonak
ez dituelako babesgabeko kolektibotzat hartzen. Aldiz, Arartekoaren ustez bidegabe ari dira aplikatzen
gainerako pentsiodunekiko desberdina den trataera.
2015eko uztailaren 21eko Arartekoaren Ebazpena, adierazitako norabidean doana, oraindik ez du Sailak
onartu. Lege- eta etika-arrazoiak direla eta, Arartekoak arazo hori Eusko Jaurlaritzari planteatu zion joan
den martxoan aurkeztutako 2015ari zegokion urteko txostenean. Erakunde honek tinko adierazi du iritzia:
egoera ahulean dagoen kolektiboa da, eta horrek konpromiso sendoagoa eskatzen du Eusko Jaurlaritzaren aldetik, bereziki Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideari buruzko Hitzarmenaren ordenamendu
juridikoa sartu ondoren. Norberaren gutxieneko sarrerak izatea, nire ustez, desgaitasuna duten pertsonak
gizarteratzeko baldintza saihestezina da.
Arartekoaren lana, batez ere, herritarrek euskal administrazio publikoen jardueren inguruan egiten dituzten kexak tramitatzea bada ere, ezohiko txostenak eginez eta gomendio orokorrak emanez ere lan
garrantzitsua egiten du. Hain zuzen ere, tresna oso baliagarriak dira egoera orokorrak eta politika publikoak ebaluatzeko, eta giza eskubideak eta haren oinarri diren balioak nahiz haiekiko errespetu-kultura
sustatzeko eta babesteko.

Arartekoak aurkeztutako ezohiko txostenen artean honako hauek nabarmentzen dira:
•

Desgaitasuna duten pertsonen Europako urtearekin bat etorriz, 2003rako aurkeztu ziren Eusko Legebiltzarraren aurrean ezohiko txosten bana Euskal Autonomia Erkidegoko erabilera publikoko eraikinen
irisgarritasunari buruz eta EAEn desgaitasuna duten pertsonen lan-munduratzeari buruz.

•

Handik urte batzuetara, 2011ko martxoan, EAEko garraio publikoaren sistemaren Irisgarritasunari buruzko ezohiko txostena prestatu eta aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean. Txostenaren helburua mugikortasun murriztua dutenen kolektiborako lekualdaketen funtzionaltasunari eta segurtasunari lotuta
garraio-sistema publikoaren gabeziak eta hutsuneak identifikatzea zen. Txostenean izaera erregularra eta
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erabilera orokorra duen eta jatorria eta/edo helmuga EAEn duen garraio publikoaren sare osoaren egoera aztertu zen Euskadiko hiru lurralde historikoetan. Funtsezko ondorio gisa trenbideko garraio-sisteman
gabezia handiak antzeman ziren, baita errepide bidezko garraioan ere. Aldiz, Bilboko metro-sistemak eta
trenbide-sistemek irisgarritasunaren arloan kalifikazio altua izan zuten. Aire bidezko garraioari dagokionez, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko komunitateko araudiak euskal aireportu-sarean
hegaldiaren zikloko fase guztietan asistentzia pertsonala eskaintzeko betebeharra ezartzen du.
•

2013ko maiatzean, Eusko Trenbide Sareak Arartekoari erakunde hark ustiatutako lineetan martxan jarritako irisgarritasun-plana aurkeztu zion. Nabarmendu behar da erakunde horrek irisgarritasuna gure
txostenean gomendatuta zegoen bezala jaso zuela, teknikoki egin zitekeen instalazio guztietan modu
integralean hartuta. Horri esker, sarrerako oztopoak kentzeaz eta ekipamenduen barruko mugikortasuna
hobetzeaz gain, komunikazio-sistemei dagozkien irisgarritasun-baldintzak ere hartu ziren, eta hala, ikusmen- eta entzumen-desgaitasuna duten pertsonek informaziorako sarbidea bermatu zitzaien, garraio
-sistemaren erabilera egokirako.

Amaitzeko, Arartekoak “Ararteko Mapak” izeneko ekimena nabarmentzen du; desgaitasunaren eremuan aktibo
diren elkarteekin lankidetzan egindakoak dira. Ekimen horren helburua euskal geografikoa puntu guztietan irisgarritasunaren arloan eskuragarri dauden informazioak zabaltzea da. Ararteko Mapa horiek Arartekoaren webgunean daude eskuragarri eta gailu mugikorretatik ere kontsulta daitezke.
Azkenik, Arartekoak jakinarazten du Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleetako irisgarritasunari buruzko txostena diagnostikoa amaitzen ari direla; datozen hilabeteetan Eusko Legebiltzarrean aurkeztea espero dugu.
ARARTEKOAren esku-hartzearen ondoren, gai batzuk planteatu dira:
-

Alde batetik, kargura izandako seme-alabagatiko prestazioari buruzko jarduera-ildoa behin eta berriz lantzeko beharra, 2015eko uztailaren 21eko Ebazpenean jasotako argudio eta planteamenduen ildoarekin.
Arartekoak pertsuasiorako eta behin eta berriz aipatzeko duen rola nabarmentzen du; Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu berriarekin egindako lehen bileran mahaigainean jarri behar
duen gaietako bat izango dela esan du.

-

Tren- eta autobus-garraioan arau-hauste asko ikusten dira (bereziki RENFE eta ALSA) Komunitate Autonomoen artean eta egoera hori salatzea planteatu dute (erreserbatzeko aldez aurretik deitu behar izatea,
plaza oso mugatuak izatea, familiako kideak edo laguntzaileak desgaitasuna duen pertsonaren alboan
esertzeko aukerarik ez izatea, desgaitasuna duen pertsona besoetan igotzea eta abar). CERMI bidez beste jarduera batzuk egiteaz gain, ARARTEKOTIK arlo horretan irisgarritasunari buruzko araudia betetzea
eskatzeko eskumenik ez dutela adierazi dute. Gobernu-akordioan Euskadik arlo horretan eskumena aldarrikatzea planteatu dute. Arartekoak, edonola ere, Estatuko Herriaren Defentsa Bulegoari emateko dagokion salaketa edo kexa egitea gomendatu du. EDEKAk ere gogoan hartu du gai hori, Estatuko CERMIri
eramateko.

-

Desgaitasuna duten pertsonei aurre egin beharreko zailtasuna planteatzen da; izan ere, eskubideak errespeta daitezen lortzeko salaketaren baliabidea soilik dugula dirudi. Eskubidedun pertsonak izan arren,
etengabe salatzen aritu behar da bete daitezen eskatzeko. Hain zuzen ere, hala da eta salatzen jarraitu
beharra dago. ARARTEKOAk aipatu du Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegian milaka kexa iristen
direla. Estatutik Estaturako salaketak egiteko hasierako planteamenduak ez du funtzionatu, eta herritarren salaketa da funtzionatzen duena. Eskuragarri dauden tresnak eta bideak erabiliz lortzen dira aurre-
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rapenak. Aldaketak salaketa horien arabera gertatzen dira. ARARTEKOAK erraztu eta bideratu egiten du.
Aplikazio-arazoak egoera zehatzetan ikusten dira. Eragindako pertsonak kexarik ez badu egiten edo ez
badu salatzen, zaila da beste pertsona edo erakunde batzuek egitea.
-

Hezkuntzaren egoera nabarmentzen da, pertsonek behar dituzten laguntzak murrizten ari baitira, eskolaz
kanpoko espazioetan, irteeratan, aisialdian eta abarretan bereizkeria jasateaz gain.

-

Garraioaren kasuan, Euskal Administrazio Publikoen aldetik kontzesioak egiten direnean irisgarritasun
-baldintzak eskatzen eta betetzen direla kontrolatzen ote den egiaztatu beharko litzateke. ARARTEKOAk
erantzun du hain zuzen ere egiaztatu egin behar dela euskal administrazio publikoek kontzesio horiek
esku hartu ahal izateko egiten dituzten.

-

Bilboko metroa ez dela irisgarria salatu dute. Geltokiren batean arazoak daude bagoiaren eta bazterraren
artean goraguneetan aldeak daudelako.

-

Gasteizko tranbian irisgarritasun-gabeziako egoera ere salatu dute.

-

Azaroaren 25ean desgaitasuna duten emakumeen tratu txarraz ez dela hitz egiten aldarrikatu dute. Emakundek, esaterako, ez du nabarmendu. ARARTEKOAk aipatu du Eusko Jaurlaritzan argitaratutako artikuluari dagokionez (Arartekoaren webgunean argitaratuta) errealitate horri aipamena egin diotela. Genero-indarkeriaren biktima diren eta desgaitasuna duten emakumeen tasei ere erreferentzia egiten diete,
eta biztanleria orokorraren tasak baino handiagoak direla nabarmendu dute.

2.2. LEONOR LIDÓN HERAS ANDREAK, NBE-REN GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO KONBENTZIOAN CERMI-KO
ORDEZKARIA DENAK, NABARMENDUTAKO LORPENAK ETA ERRONKAK
Leonor Lidón Heras andreak, NBEren Giza Eskubideei buruzko Konbentzioan CERMIko ordezkaria denak, CERMIren
GIZA ESKUBIDEAK ETA DESGAITASUNA izeneko 2015eko txostenean jasotako zenbait kontu nabarmendu ditu.
Txosten horretan, lurralde guztiek komunean duten dimentsio nazionalaren eta autonomia-erkidego bakoitzaren
berariazkotasunaren arteko orekari eusteko ahalegina egin da.
Leonorrek “iragazki” hitza erabili du egoera deskribatzeko. Izan ere, nahiz eta aukera-berdintasuna eta bereizkeriarik eza ardatz nagusietako bat izan, ez dira alor horrekin lotutako oinarrizko eskubideak eta bermeak errespetatzen. Arrazoi hauetan oinarritzen gara eskubideak ez direla betetzen esateko: alde batetik, irisgarritasun unibertsala eta arrazoizko egokitzapenak ukatu egiten dira, eta, bestetik, ez da eskubide-urraketa horiengatiko kalte-ordainik ematen.
Txostenaren hasieran, duintasun hitza aipatzen da, hain zuzen ere, oinarrizko eskubideen funtsezko elementu bat
delako, eta printzipio hori definitzen zaila delako; hori dela eta, duintasun kontzeptuaren ordez bizitza duina hautatu da. Giza eskubideen ikuspegitik, zeri deritzo bizitza duina? Pertsona bakoitzak bere bizitza-planak egiteko
aukera izateari. Eta zuzenbideak horrexeri eman behar dio irtenbidea, hain zuzen ere, berdintasunetik berdefinitutako helburu hori gauzatzea dakarten eskubideak oinarrizkoak direla onartuz. Konbentzioko testuaren atarikoak
hauxe dio: duintasuna giza eskubideen giltzarria dela, desgaitasunagatiko bereizkeriak duintasunerako eskubidea
(gizakien berezko eskubide bat) urratzea dakarrela, eta Konbentzioak desabantaila sozialak ezabatzen lagundu
eta desgaitasuna duten pertsonek baldintza berberetan parte har dezaten sustatu behar duela.
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Azalpen honek alde teorikoa eta praktikoa uztartzen ditu. Teoriak giza eskubideak zein garrantzitsuak diren ulertzen lagunduko digu, eta praktikak giza eskubideak zer kasutan urratu diren erakutsiko digu.
Espainian, irisgarritasunari buruzko araudia egon dago, baina ez dago lege horiek betetzen ez diren egoerei aurre
egiteko babesik; horrek irisgarritasunerako eskubidea ahultzea dakar. Izan ere, erreklamatu eta itzuli ezin den eskubide bat ez da eskubide bat. Babesgabetasunak gorena jotzen du betebehar hori Herri Administrazioaren ekintzarik ezaren ondorioz uzten denean alde batera.
•

Txostenaren hasieran, eskubide bat urratu izanaren berri ematen da: Madrilgo Metroak ez ditu irisgarritasun-arloko eginbeharrak betetzen, ez 2011n ez 2014an irisgarriak izan beharreko geltokietan. Honako
dekretu honek desgaitasunen bat duten pertsonak garraio moduetara iritsi eta horiek erabiltzeari buruzko
irisgarritasun-araudia jasotzen du: 1544/2007 Errege Dekretuak, azaroaren 23koak, desgaitasunen bat
duten pertsonak garraio moduetara iritsi eta horiek erabiltzeko behar dituzten oinarrizko irisgarritasun
eta bereizkeria ezeko baldintzak onesten dituenak. Errege Dekretu horrek irisgarritasunari buruzko bi
aurreikuspen egiten ditu, geltoki-motaren arabera, eta geltoki-mota bakoitzari dagokion aurreikuspena
betetzeko epe bat ematen dio: a) Bi linea baino gehiago dituzten metro-sare bateko geltokiek, buruko,
bideko nahiz amaierako geltokiak izan, bai eta aldageltoki bat osatzen duten geltokiek ere, gehienez ere
lau urteko epea izango dute irisgarriak izateko, Errege Dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen
hasita (hau da, 2011ra arte). b) Gainerako geltokiek, berriz, zazpi urteko epea izango dute (hau da, 2014ra
arte). 2015ean, eginbehar horiek artean bete gabe daude.
CERMIk gertaera horiek salatu ditu, Arartekoaren, Desgaitasunaren Arretarako Bulegoaren (OADIS) eta
Madrilgo Erkidegoaren aurrean. OADISek gai horri buruzko eskumenik ez duela adierazi du, eta Madrilgo Erkidegoaren esku utzi du. Arartekoak, berriz, eginbideak ireki zituen. Madrilgo Metroak Konbentzioak
ezarritakoaren aurkako interpretazioa eman zion irisgarritasun-araudiari, eta, han, halako betebeharrik ez
dela ezartzen argudiatu zuen. Egoera horretan, Arartekoak CERMIri eskatu zion alegazio berriak aurkezteko. Alegazio horiek txosten honen eranskinean daude jasota, eta Madrilgo Metroaren irisgarritasunari
buruzko txosteneko hiru oker garrantzitsuren berri ematen dute:
a) Aurrekontu falta aitzakiatzat erabiltzen dute legea bete ez izana justifikatzeko. 2. ohar orokorrean ezartzen denez, ezin da aurrekontu falta aitzakiatzat erabili araudia bete ez izana justifikatzeko.
b) Legegintzako Errege Dekretu bateko aurreikuspenetan oinarrituta, denboran luzatzea. Legegintzako
Errege Dekretu batek arauak bateratzen ditu, baina ez dakar berrikuntzarik.
c) Arrazoizko egokitzapen eta irisgarritasun kontzeptuak nahastea. Irisgarritasuna nahitaezkoa da, eta ez
du aitzakiarik onartzen; arrazoizko egokitzapenak, aldiz, nahitaezkoak dira betiere neurriz kanpokoak ez
baldin badira. Madrilgo Metroak bere betebeharren izaera aldatu nahi izan du, betebehar horiek neurriz
kanpokoak eta bidegabeak direla justifikatzeko.
Madrilgo Metroko eta Garraio Saileko arduradunekin hainbat bilera egin dira, baina alferrik. Beraz, Madrilgo Auzitegi Nagusiko Fiskaltzaren aurrean salatu dira gertaerak, eta hark prozesu aurreko eginbideak ireki
ditu. Halaber, Administrazioaren ekintzarik ezaren aurkako auzi eskea aurkeztu da, eta Madrilgo Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Fiskaltzaren Administrazioarekiko Auzien Epaitegiko zortzigarren atalak izapidetzea
onartu du.
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•

Adibide gisa erabil daitekeen bigarren kasua hauxe da: Andaluziako Juntak Jaeneko probintzian autobus
irisgarrien lineak eta ordutegiak zehazteko eginbeharra bete ez izana.
293/2009 Dekretuak, uztailaren 7koak, Andaluziako azpiegituretan, hirigintzan, eraikuntzan eta garraioan
irisgarritasun-arauak erregulatzen dituen erregelamendua onartzen duenak, hauxe ezartzen du 131. artikuluan: “Ibilbide osoa Andaluziako autonomia-erkidegoan egiten duten hiriarteko ohiko garraio publiko
etengabeko zerbitzuetan, betiere hamar ibilgailu edo gehiagoz osatuta baldin badaude, ibilgailu horien %
15 gutxienez irisgarriak izatea bermatuko da, 1544/2007 Errege Dekretuan, azaroaren 23koan, ezarritako
bitarteko teknikoak erabiliz. Garraio Sailak erabakiko du zer linea eta ordu zehatzetan egingo diren zerbitzuak, mugikortasun urriko pertsonen lan-gizarteratzea kontuan hartuz”.
Desgaitasun fisikoa eta organikoa duten pertsonen elkarteen Jaéngo federazio probintziala (FEJIDIF)
Herri Administrazioarekin hitz egiten ahalegindu da, bere betebeharren berri emateko eta irtenbide bat
adosteko, baina Administrazioaren ezjakintasuna eta utzikeriarekin egin du topo; izan ere, Administrazioak
irisgarritasuna kontu tekniko bat dela pentsatzen du oraindik ere, baina, egiatan, giza eskubide kontua da,
eta, hortaz, ez da aukerakoa.
FEJIDIFek salatu du ez dela linea eta ordutegi zehatzik ezarri. Horrek berdintasunerako eta bazterkeriarik
ezarako eskubidea urratzen du, Jaéngo probintzian ez baitira mugikortasunerako, garraio-irisgarritasunerako eta garraio irisgarriei buruzko informaziorako eskubideak betetzen; izan ere, nahiz eta autobus
irisgarriak egon badauden, horiek ez daude funtzionamenduan.
Gertaera horiek Andaluziako Juntari jakinarazi zaizkio (Sustapen eta Etxebizitza Sailak Mugikortasuneko
Zuzendaritza Nagusiak idatzitako txostena igorri zion), eta, horrez gain, Andaluziako Arartekoan hainbat
kexa aurkeztu dira. Urtebete baino gehiagoko prozesuaren ondoren, egoera honako hau da:
a) Ezgaitasunen bat duten pertsonak garraio moduetara baldintza berdinetan eta bereizkeriarik gabe
iristeko eskubidea urratzen da. Izan ere, nahiz eta autobus irisgarriak egon badauden, horiek ez daude
funtzionamenduan.
b) Ezgaitasunen bat duten pertsonek informazioa baldintza berdinetan eta bereizkeriarik gabe eskuratzeko eskubidea urratzen da. Izan ere, desgaitasunen bat duten pertsonek ez dute lineei eta ordutegiei
buruzko informazioa baldintza berdinetan eta bereizkeriarik gabe eskuratzen.
c) Botere publikoek ez dute ezgaitasunen bat duten pertsonen parte-hartzerako oztopoak ezabatzeko
eginbeharra betetzen. Izan ere:
a. Juntako txostenek autobus egokituak egon badaudela egiaztatzen dute baina ez dute frogatzen horiek
funtzionamenduan daudenik, hau da, ez dute horien erabilera bermatzen.
b. Juntako txostenek ez dute ezer esaten autobus egokituen lineak eta ordutegiak zehazteko betebeharrari buruz.
c. Ez da hartu desgaitasunen bat duten pertsonei garraio irisgarria eta informazioa ez bermatzeagatiko
kalte-ordainik emateko neurririk.
d. Emakidadun enpresaren batek bere eginbeharrak bete ez dituela jakin arren, ez dio zigorrik ezarri.
e. Prozesua konplexua dela dio, baina zailtasun horiek desgaitasunen bat duten pertsonei eragiten diete
soilik.
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Oinarrizko eskubideak tartean zirenez, FEJIDIFek Jaéngo Fiskaltza Probintzialari jakinarazi zion 2015eko
azaroan. Txosten hau amaitutzat eman den unera arte, behintzat, Fiskaltzak ez du horri buruzko adierazpenik egin.
2016ko urtarrilean, Sustapen Sailak FEJIDIFekin bilera egingo zuela hitzeman zuen, hiru lerro lantzeko:
Andaluziako garraio irisgarriaren egoera, lan-egitasmo bat eta linea irisgarrien eta horien ordutegien berri
emateko webgune bat.
•

Arrazoizko egokitzapenei dagokionez, Elxeko 3. Lehen Auzialdiko Epaitegiak arrazoizko egokitzapen
kontzeptua eta frogatu beharraren kargaren inbertsioa aplikatzen ditu bereizkeria egoera horretan.
Giza eskubideei buruzko 2014ko txostenean, pertsona batek pairatutako bereizkeria-egoeraren berri
ematen da: desgaitasun baten eraginez, ohean mugitzen da pertsona hori, eta Alacanteko Diputazioak
Alacanteko Auditoriumean antolatutako emanaldi batera joatea debekatu zion, segurtasun-arrazoiak zirela-eta.
Pertsona horrek ohiko epaiketa zibila sustatu zuen bere oinarrizko eskubideak defendatzeko, bere berdintasunerako, bereizkeriarik ezarako eta duintasunerako eskubideak urratu zirela-eta.
Diputazioak hauxe adierazi zuen prozesuan: mugikortasun urriko pertsonek betetzeko leku bat dagoela, legeriak ezarri bezala, baina legeak ez duela zehazten ohe batean mugitu eta jarri behar diren
pertsonentzako plazak erreserbatu behar direnik. Gainera, desgaitasuna duen pertsonak Diputazioarekin harremanetan jarri behar zuela eta eskaera formal bat egin behar zuela azaldu zuen. Epaiketan
egiaztatu zenez, emanaldira joatea debekatzeko azken jakinarazpena ez zioten desgaitasuna duen pertsonari zuzenean eman. Hori garrantzitsua da, agerian uzten baitu Diputazioak bazekiela pertsona horrek emanaldira joan nahi zuela (eskatutako eskaera formala egin ala ez), eta Diputazioak emanaldira
joatea debekatu egin ziola.
Epailearen esanetan, auziaren xedea honako hau da: egiaztatzea ea Alacanteko Auditoriumak ahalegina
egin zuela auzi-jartzailea auditoriumera joan ahal izateko, ea auzi-jartzaileari informazioa eskatu zion berarentzako lekua bilatu ahal izateko, eta ea ezezkoa behar adina denboraz eman zioten. Fiskaltzak honako hau ondorioztatu du: ez zirela indarrean dagoen legeriak ezarritako bitarteko guztiak jarri, eta ez zela
prestasun apur batekin jardun oztopoak kendu eta aretoaren irisgarritasuna bermatze aldera. Epaileak
gogorarazten du, horrelako kasuetan, frogatu beharraren kargaren inbertsioa ezartzen duela araudiak
(Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko lege orokorraren 76. art.), eta, horrenbestez,
hauxe ebazten du:
a) Ez da egiaztatu desgaitasuna duen pertsonari emanaldira joateko baimena idatziz eskatu behar zuela
jakinarazi zitzaionik. Bestalde, ezin da argudiatu ez zekitela non bizi zen; izan ere, hedabideek debekuaren
berri izan eta eskandalua sortu zenean, pertsona horren datuak lortu zituzten, garai hartako Diputazioko
presidentea bere etxera joateko.
b) Ez da egiaztatu zer neurri hartu zituzten ( Espainiako Konstituzioaren 9.2 artikuluak ezarritako baldintzetan) parte-hartzerako oztopoak ezabatzeko. Segurtasunari buruzko aipamen generikoa ez da nahikoa.
c) Desgaitasuna duen pertsonari auditoriumean sartzeko baimena ez emateko erabakia ez zioten pertsona horri zuzenean jakinarazi. Antzeztuko zen obraren zuzendariak eman zion horren berri.
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Epaiak bi ikuspegitatik aztertzen ditu duintasuna eta bereizkeriarik eza:
a) Konstituzioaren 9.2 artikuluko ikuspegia. Parte-hartzerako oztopoak kentzeko betebeharra ezartzen
du. Artikulu hori giltzarritzat hartzen da desgaitasunarekin lotutako gai guztietarako, eta, horren arabera,
beharrezko neurri eta laguntza guztiak eman behar dira, berdintasuna eta bereizkeriarik eza bermatze
aldera.
b) Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren ikuspegia (bai
eta Konbentzio horrek ezarritako arrazoizko egokitzapenak ere). Konbentzioa zuzenean aplika daitekeen
zuzenbide positiboa dela dio, eta Auzitegi Nazionaletan alegatu daitekeela. Bestetik, arrazoizko egokitzapenei buruzko definizioa osatzen duten ohar hauek aipatzen ditu:
a. Ingurunea aldatzeko jarduketa-jarrera positiboa da.
b. Ingurunea desgaitasunen bat duten pertsonen premietara egokitu eta horiei irtenbideak emate aldera
eraldatzeko joera da.
c. Irtenbide horiek ez dute neurriz kanpoko kargarik edo karga bidegaberik ekarri behar.
d. Helburu hau dute: desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasuna eta parte-hartzea erraztea, gizarteko gainerako kideen baldintza berdinetan.
Gainera, epai hori oso interesgarria da, Desgaitasunaren Arretarako Bulegoak ordura arte erabilitako irizpidea ezezten baitu; izan ere, Bulego horrek, dokumentazio bera aztertu ondoren, Diputazioak pertsona
horren eskaerari irtenbidea emateko ahalegina egin zuela ondorioztatu zuen. Epailearen ustez, ez zen
hala izan, Diputazioak ez zuelako jarrera arduratsua izan, eta oztopoak eta zailtasunak besterik ez zituelako jarri.
•

Hel diezaiogun Konbentzioaren berdintasunari eta bereizkeriarik ezari buruzko 5. artikuluari. Aspace Aragoiren egoeraren berri ematen da han: Elkarteak salatu zuen hotel batek garuneko paralisia duten hamabi pertsona beste leku batean jatera behartu zituen.
Bidaiaren antolatzaileek adierazi dute lehenengo egunetan hotelean ostatatutako gainerako apopiloekin
batera egon zirela jantokian eta gainerako lekuetan. Gero, hoteleko zuzendaritzak jatorduetan Aspaceko
taldea gainerako bezeroengandik bereiztea erabaki zuen: beste gela batera eraman zituen, eta gainerako
bezeroekin egoteari utzi zioten. Taldeko arduradunaren esanetan, hoteleko zuzendaritzak jakinarazi zien
pertsona batek esan zuela ez zegoela eroso jatorduetan, “ez omen zelako atsegina nola jaten zuten ikustea”, eta, kexa horren ondorioz, beste aukera bat bilatu behar izan zutela. Antolatzaileek bidegabea eta
diskriminatzailea zela eta erabakiarekin bat ez zetozela esan zioten, eta, orduan, zuzendariak adierazi zuen
erabakia lekurik ez zegoelako hartu zutela, eta ez zutela inor diskriminatzeko asmorik.
Horrez gain, Aspacek adierazten du opor-txanda horietako helburuetako bat beste pertsona batzuekin
elkarbizitzea dela, eta hotelak taldearen berezitasunak eta beharrak ezagutzen zituela.
Hoteleko zuzendaritzak dio taldearen premia zehatzak uneoro asebete zirela, eta jangelan behar adina
leku ez zegoenez, beste gela bat egokitu zela, betiko moduan.
Horrelako egoeretan, hau da, aurrez aurreko bertsioak daudenean, zantzuak aztertzea komeni da, besteak
beste zer okupazio-maila izan zuen hotelak egun horietan, zer tratamendu jasotzen duten normalean taldeek, eta, hasieran guneak konpartitu bazituzten eta, gero, konpartitzeari utzi bazioten (badirudi hala izan
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zela), ea zerk justifika dezakeen aldaketa hori. Hori garrantzitsua da; izan ere, araudiak ezartzen du diskriminazio-zantzuak egotekotan, ustez beste norbait diskriminatu duen pertsonak egiaztatu behar duela
ez zuela halakorik egin, hau da, prozesu judizialetan frogatu beharraren kargaren inbertsioa gertatzen da.
Esate baterako, hotelak zer okupazio-maila zuen jakiteak bereizkeria izan zela baiesteko elementuak defendatzeko aukera emate digu. Zantzuek frogatu beharraren inbertsioa eragiten dute.
•

Konbentzioaren 13. artikuluan, justizia eskuratzeari buruzkoan, irakur daitekeenez, Galiziako Xuntak
bete gabe utzi zuen exekuzio judizial bat.
Nortasunaren nahasmendu organiko bat duen pertsona baten kasua aipatzen da, zehazki. Galiziako Auzitegi Nagusiaren 2014ko martxoaren 31ko ebazpen bidez, hauxe erabaki zen: segurtasun-neurri gisa, pertsona hori gehienez ere hamasei urtez bere egoerari egokitutako zentro batean barneratzea tratamendu
medikoa jaso zezan. Hala eta guztiz ere, epai horrek artean exekutatu gabe jarraitzen du, eta pertsona
horrek espetxean jarraitzen du, ezarri zaion segurtasun-neurria aipatutako baldintzetan betetzen egon
beharrean. Arazo nagusia da Galiziako Xuntako osasun-sare publikoak ez duela erantzunik eman, eta ez
diela jaramonik egin zigorraren exekuzioaz arduratzen den Epaitegiak behin eta berriz egindako eskaerei.
Hala, Xuntak ez du bete plaza hori ematera behartzen duen mandatu judiziala, eta, hortaz, pertsona horren babes judizialerako eta justizia baldintza berdinetan eskuratzeko eskubideak urratu ditu, harentzat
kaltegarria den bereizkeriazko tratua eman dio, ez dio eman eskuragarri dauden baliabideak berdintasunez eskuratzeko aukerarik, eta pertsona horren gizarteratzea bete-betean galarazi du. Horrenbestez,
pertsona horren osasun-egoerak okerrera egin du nabarmen.

•

Halaber espetxearekin lotutako beste kasu bat aipatzen da: Balear Uharteetan, Arartekoak argitaratutako txosten batek agerian uzten du balitekeela Maóko espetxe batean nahasmendu psikiatriko jakin
batzuekin lotutako arrisku-egoerak hautematean hutsegiteak egin izana.
Maóko espetxean, nahasmendu psikiatrikoren bat duten presoen arteko arrisku-egoerak sortu dira. Hori
dela eta, Arartekoaren Bulegoak ikerketa bat egin du.
Gertaerak aspaldi hasi ziren. Gazte bat, hainbat hilabetez deiaren zain egon ondoren, Maóko espetxera
sartu zen. Lekualdaketa eskatzea erabaki zuen, eta hauxe erantzun zioten: “Dagokionean aztertuko da”.
Gaztearen esanetan, ez zuen jasotzen familiak bidalitako dirua, eta arropa saldu behar izan zuen ura eta
desodorantea erosi ahal izateko. Haren osasun-egoera okerrera egiten ari zen, negarrez eta medikamentuak hartzen igarotzen zituen egunak. Ebidentzia horiek izanda ere, espetxeak ez zuen suizidioen aurkako
protokoloa ezarri, eta, azkenean, pertsonak horrek bere burua hil zuen.

•

Pertsonen mugikortasunari buruzko 20. artikuluak hauxe dio: mugikortasun urriko pertsonentzat gordetako aparkaleku-plazek agerian uzten dute ekintza positiboko neurri hori hainbat eratan bisibiliza eta
babes daitekeela. Mugikortasun urriko pertsonentzako aparkaleku-plazek gordetzeak biztanle-talde horren mugikortasuna errazten du. Hala ere, plaza horiek oso seinaletika desberdina dute, eta desgaitasunen
bat duten pertsonak ikusteko zenbait modu adierazten ditu.
Sevilla hiriko plaketan “minusbaliatuak” hitza ageri da. Kasu horretan, erabilitako terminoa desegokia izateaz gain, zehaztugabea ere bada; izan ere, aparkaleku-plaza horiek desgaitasunen bat eta mugikortasun
urria duten pertsonek erabil ditzakete soilik. Sevillako Udalak badaki egoera horren berri, 2012ko martxoaren 30ean idatzi bat aurkeztu baitzen Udalaren Trafikoa eta Garraioa Administratzeko Zerbitzuan,
mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuetarako erreserba-seinaleak eguneratzeko eskatuz. Eskaera horri
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erantzunez, Proiektu eta Obra Zerbitzuak txosten bat igorri zuen 2012ko urriaren 4an, eta han jakinarazi
zuen agindua eman zutela egun horretatik aurrera seinaleak araudi berrira egokitzeko. Baina seinaleak
ez dira aldatu.
Beste muturrean Ceuta hiri autonomoa dugu. Han, plazak gaizki erabiliz gero zer zigor ezarriko zaien jakinarazten zaie arau-hausleei.
Errealitate bera da, baina bi ikuspegitatik begiratuta. Ziur asko, Ceutakoa askoz disuasio gaitasun handiagoa du.
•

Santander dugu jardunbide onaren eredu bat: zerbitzu batzuek mugikortasun urriko pertsonek eska ditzaketen gurpil-aulkiak dituzte, eta horrek irisgarritasuna eta parte-hartzea errazten du. Santanderreko
Udalak, Magdalenako Jauregiak eta Biltzar eta Erakusketetako Jauregiak mugikortasun urriko pertsonen
desplazamenduak erraztuko dituzte; horrela, instalazio horietara doazen pertsonek, Udalera zuzemen
bat egitera doazenek edo Biltzar Jauregiko jardueretan parte hartzera doazenek, esaterako, erraztasun
handiagoak izango dituzte, eta denbora eta esfortzua aurreztuko dituzte; ekintza horiek abian jartzeko
irisgarritasuna zeharkako ardatz gisa hartu da. Guneak, produktuak eta zerbitzuak diseinu eta irisgarritasun unibertsalaren ikuspegitik egiteak pertsona guztiei leku ematea da, hau da, pertsona guztiek zerbitzu
horiek ahalik eta erosotasunik eta autonomiarik handienaz nola erabil ditzaketen pentsatzea.

•

Pribatutasunari buruzko 22. artikuluan adierazten denez, epai batek desgaitasun bat duen adingabe
baten pribatutasunerako eskubidea onartu du. Tarragonako Probintzia Auzitegiak RTVE Korporazioko
programa baten ekoiztetxea eta zuzendaria kondenatu ditu. 15.000 euroko kalte-galeren ordaina eman
beharko diote desgaitasun bat duen adingabe bati, programa horren emankizunean bere irudia erabiltzeagatik. Izan ere, adingabearen nork bere irudia izateko eskubidea eta intimitate pertsonalerako eta familia-intimitaterako eskubidea urratu zirela ebatzi da. Halaber, adingabeari buruzko programa osoa nahiz
haren zati bat erreproduzitzen duen edozein bideo kentzera behartu du RTVE.
Programak adingabearen informazio intimoa zabaldu zuen, isilpeko informazioa. Ezin da informazio hori
zabaldu izana justifikatu, ez baitzen datu interesgarririk ematen, morboa azpimarratzea besterik ez zuen
helburu. Gainera, adingabea erraz identifika daiteke, eta delitu astun bateko subjektu pasiboa izan zela
ematen zuen aditzera.

•

Hezkuntzari buruzko 24. artikuluan adierazten da, 2015eko epai batek hezkuntza inklusiborako eskubidea onartu zuela. Kataluniako Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salaren epaiak Bartzelonako auzien epaitegiak emandako epaia berretsi zuen. Epai horrek Generalitatearen eskolatze segregatuari
buruzko ebazpena baliogabetzat jo zuen, Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluan ezarritako berdintasunerako eskubidea urratzen zuela argudiatuz, eta baitzuen eskubide hori betetzen Konstituzioaren 27.
artikuluan zehaztutakoari (hezkuntza-eskubidea) dagokionez. Epailearen ustez, badago arau guztietatik
eratorritako hezkuntza-inklusioko printzipio bat, eta, beraz, neurriz kanpokoa edo bidegabea dela frogatu
beharra dago, eta, kasu honetan, ez da horrela. Epaileak nabarmendu duenez, epaiak dio hezkuntzaren
printzipio nagusia hauxe izan behar dela: inklusiboa izatea, integraziorako behar den laguntza ematea,
eta emandako laguntza neurriz kanpokoa edo bidegabea denean bakarrik jotzea hezkuntza berezira.
Printzipio hori aplikatuz, epaileak dio Generalitateak aurkeztutako dokumentaziotik ez dela ondorioztatu
emandako laguntza neurriz kanpokoa edo bidegabea denik. Epai hori aurrerapauso bat da, baina, hala ere,
ez dugu ahaztu behar Konbentzioak hezkuntza inklusibo osorako eskubidea onartzen duela. Nolanahi ere,
aurrerapauso bat da, neurrigabekeria egiaztatzea exijitzen duelako.
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•

Gaztela eta Leongo Fiskaltzak bertan behera uzteagatiko karguak kendu dizkio semea hezkuntza bereziko ikastetxe batera eramateari uko egin zion familiari. Iazko txostenean salatu zen Fiskaltzak bertan
behera uztearen delitua egotzi ziola familia bati. Familia horrek, hezkuntza integraturako eskubidearen
defendatze aldera, uko egin zion Gaztela eta Leongo Juntako Hezkuntza Sailaren Palentziako Hezkuntza Zuzendaritza Probintzialaren eskolatze-batzordeak emandako irizpenari men egiteari. Irizpen horrek
ezartzen zuen adingabea ikastetxe arrunt batean eskolatu ordez hezkuntza bereziko ikastetxe publiko
batean eskolatu behar zutela. Hortaz, adingabea ez eskolatzea eta familiak ordaindutako hezkuntza-baliabideak ematea erabaki zuten senideek. Egoera horretan, CERMIk, Desgaitasunen bat duten pertsonen
eskubideen Nazioarteko Konbentzioa Espainian aplikatzen dela zaintzeaz arduratzen den erakunde independenteak, Leongo Fiskaltza Probintzialeko buruzagitzako titularrarengana eta Estatuko Fiskal Nagusiarengana jo zuen, eta Fiskaltzari gurasoen aurkako akzio penala gauzatzeari uko egiteko eskatu zion.
Azkenean, ahozko ikustaldian, familiak R.-ren hezkuntza-premiak pertsonal kalifikatuaren bitartez asebete dituela eta aitak eta amak adingabearen zaintzan eta ikaskuntzan parte hartu dutela egiaztatu zen, eta,
ikustaldiaren amaieran, absoluzio-epaia emango zela ondorioztatu zen. Izan ere, fiskalak karguak kenduko zituela iragarri zuen. Erabaki horretan, honako arrazoi hauek eragin zuten: alde batetik, Adingabeen
Salako Estatuko Fiskaltza Nagusiak zenbait orientabide eman izana, hezkuntza inklusiborako eskubidea
eskatzeagatiko kriminalizazioaren aurkako jarrera agertuz, eta, bestetik, Leongo Fiskaltzak eta eskubideak
interpretatzeko joera berriek ere jarrera bera agertu izana. Kausa artxibatu egin da, eta, horrenbestez, gai
korapilatsu hau bukatutzat eman da: eskubide bat aldarrikatzea kriminalizatu egin da, nahiz eta ez den
adingabea bertan behera utzi. Hala ere, hezkuntza inklusiborako eskubidearen gaiak zabalik jarraitzen du,
desgaitasunen bat duten adingabe guztien gurasoek ez baitituzte beren seme-alaben hezkuntza-premiengatik ordaintzeko ahalmena. Nolanahi ere, agerian geratu da zer-nolako erasoei aurre egin behar
izan dieten guraso horiek beren semearen oinarrizko eskubideen alde borrokatu nahi izateagatik.

•

Osasunerako eskubideari buruzko 25. artikuluan, Ryanair konpainiari jarritako salaketaren berri ematen
da. Konpainia horrek arriskuan jarri zuen transplante bat behar zuen haur baten bizi-kalitatea hobetzeko
itxaropena, ontziratzen ez uzteagatik. 10 urteko haur kanariar batek hegazkinez bidaiatu behar zuen bi
transplante egin ziezazkioten. Ryanair konpainiak haurra bere gaixotasunagatik diskriminatu egin zuen,
hegaldian hilko ote zen beldur funsgabearen eraginez. Hala, Ryanairrek ez zion utzi Madrilera (han egin
behar zioten ebakuntza) zihoan hegazkinean ontziratzen. Jarduketa hori diskriminatzailea izan zen, eta ez
hori bakarrik, arriskuan jarri zituen bai haurraren etorkizuneko bizi-kalitatea, bai haren biziraupena bera
ere. Azkenean Air Europa konpainia arduratu zen adingabea eramateaz. Konpainiako iturrien esanetan:
“Ez dago larrialdietarako protokolorik, baina garraio-industrian lan egiten dugun guztiok kontzientziatuta
gaude organo-transplante bat egin behar denean oso garrantzitsua dela azkar egitea “. Hegaldian, bai
adingabea eraman zuen hegazkineko arduradunak bai haren familia uneoro izan ziren Transplanteen
Espainiako Erakundearekin harremanetan. Lurreratzean, pistaren ondoan zain zuten anbulantziak La Paz
ospitalera eraman zuen, eta, azkenean, ebakuntza egin ahal izan zioten.

•

Parte-hartze politikoari dagokionez, boto-eskubidea ez ezik hauteskunde-prozesua ere mugatzen da.
Egoera berdinetan, erantzun ezberdinak ematen dira. Honako hau salatzen da, zehazki: desgaitasunen
bat duten pertsonek hauteskunde-mahaian parte hartu behar dutenean, irtenbide kontrajarriak ematen zaizkiela premia berberei. 2015eko hauteskunde autonomikoetan eta toki-hauteskundeetan, ikusteko
desgaitasuna duten bi pertsonak jaso zuten hauteskunde mahaiko kide izateko deialdia, batak Iruñean,
eta besteak, Salamancan. Biek beren premien berri eman zieten hauteskunde-batzordeei, eskubide hori
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baldintza berdinetan eta bereizkeriarik gabe gauzatu ahal izateko. Hala ere, pertsona bakoitzari irtenbide
erabat ezberdina eman zioten. Salamancako hauteskunde-batzordeak Gobernuaren Ordezkariordetzari
bitarteko egokiak emateko eskatzea adostu zuen; Barne Arazoetako Ministerioak eskaera hori kontuan
hartu zuen, eta hauteskundeetako aurrekontuarekin pertsona horrentzako laguntzaile pertsonal bat kontratatzea ebatzi zuen. Iruñeko hauteskunde-batzordeak, berriz, pertsona horren parte-hartzea ezetsi zuen.
CERMIk OADISen aurrean salatu zuen ezezko hori, eta, Iruñeko hauteskunde-batzordeak hauxe esan
zuen irekitako espedientean: “Ez dagokio hauteskunde-batzordeari erabakitzea nor aritu daitekeen hauteskunde mahaiko kide, bere egoera pertsonala kontuan hartuz. Halaber, ez dagokio batzordeari Hauteskunde-araubide Orokorraren 5/85 Lege Organikoa interpretatzea. Nolanahi ere, indarrean dagoen legeriak ezartzen du hauteskunde-mahaietako kideek eginkizun hauek dituztela: boto-emaileak identifikatzea,
eta botoetan oharren bat edo alterazioren bat izatekotan, boto bakoitza baliozkoa den ala ez erabakitzea.
Legeak ez du argitzen hauteskunde-mahaiko kideez besteko pertsonarik parte har dezakeen”.
Espediente horrek Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiaren txostena jasotzen du, eta, han, honako hau
adierazten da: “Indarrean dagoen irisgarritasunari eta hauteskunde-prozesuei buruzko araudiak ez die
itsuei hauteskunde-mahaiko kide izatea galarazten. Hauteskunde-batzordeen (hauteskunde-administrazioen) esku dago bai hauteskunde-mahaiko kide izan nahi duten itsuen eskaerei ezezkoa ematea, bai
eskaera horiek onartzea eta, kasuan-kasuan, estatuko nahiz autonomia-erkidegoko hauteskunde-kudeatzaileari jakinaraztea zer laguntza eman behar zaizkion pertsona bakoitzari”.
Nahiz eta eskubide-esparru orokorra ezarri, eta nahiz eta arrazoizko egokitzapena ez den onartu behar jadanik onartuta baitago, gero eta gehiagotan ematen da erantzun bera: legeak berariaz ezartzen, definitzen,
arautzen eta adibideekin adierazten ez baldin badu, ezin da eskubide hori gauzatu. Juridikoki, zentzugabekeria bat da hori. Baina, edozein modutan, errealitatea ezagutu behar dugu hari nola aurre egin jakiteko,
eta haren aurka borrokatzen saiatzeko.
Laburbilduz, eskubideak ahultzen dituen “iragazki” horren eta legea aplikatzean sortutako zalantzen eraginez, hutsunez beteriko egoera batean gaude. Nahiz eta nazioarteko legeriak estatuari betebehar hori ezarri, ez da jarri
Konstituzioaren 149.1 artikuluan zehaztutakoa betetzen dela bermatzeko lurralde arteko bitartekorik.
10 urte igaro dira Konbentzioa onartu zenetik, 8 indarrean sartu zenetik, eta oraindik ere ez zaie irtenbiderik eman
Batzordeak Espainiari buruzko lehenengo azterketa egitean proposatutako gomendioei. Horrez gain, gomendio
horietako askotan, batik bat irisgarritasun unibertsalaren alorrekoetan, egin beharreko lana autonomia-erkidegoek
bultzatzeko eskatu zitzaion Estatuari.
Hona hemen Leonor Lidónen hitzaldiaren ondoren egindako beste ohar batzuk
-

ARARTEKOak Konbentzioa aplikatzeko konpromisoa hartzea helburu duen Erakunde Adierazpena onar
dadin eskatzea komeni dela aipatu da. ARARTEKOak adierazpen hori onar dadin eskatuko dela esan du.

-

EDEKA osatzen duten erakundeen artean Konbentzioan jorratutako interes orokorreko zer alderdi ez diren betetzen komunean jartzeko interesa agertu da. Informazio hori foro berezi baten bitartez komunean
jar daiteke, eta osasun nahiz hezkuntza arloan, eta gaitasun juridikoarekin, justiziarekin, espetxeekin, garraio-irisgarritasunarekin eta abarrekin lotutako gaietan izandako eskubide-urraketei buruzkoa izango da.
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3. Jardunaldiaren ondorioak.
-

Konbentzioa onartzea funtsezkoa izan zen, desgaitasuna beste modu batean ikustea eta desgaitasunen
bat duten pertsonak eskubide osoko biztanleak direla ulertzea ekarri baitzuen. Hala eta guztiz ere, Konbentzioa Espainian indarrean egon den 8 urteotan aurrerapauso gutxi egin dira benetako aplikazioari
dagokionez.
Kolektibo horretako kide guztiek sentsazio bera dute: frustrazioa da nagusi, Konbentzioa bete gabe uzten
delako etengabe, eta behin eta berriro salatu behar direlako horrelako egoerak, onartuta dituzten eskubideak errespeta daitezen. Askok eta askok gauza bera pentsatzen dute, Konbentzioa aplikazio praktikorik
gabeko tresna teorikoa dela, alegia.

-

EDEKAk honako hau aldarrikatzen jarraitu behar du: Konbentzioa Euskadin bete-betean apika dadin, eta
EAEko Herri Administrazioek desgaitasunen bat dugun pertsonok gure eskubideak gauzatzeko beharrezkoak diren neurriak ezartzeko benetako konpromisoa har dezaten.
Gure ustez, EDEKAk 2013an idatzitako Euskadiko Desgaitasunari buruzko Liburu Zurian jasotako jarduketa-proposamenek indarrean jarraitu behar dute. Proposamen eta irtenbide horiek EDEKA osatzen
duten desgaitasunarekin lotutako gizarte-erakundeek, Herri Administrazioek eta EAEko gizarteko eragile
nagusiek formulatu zituzten, eta helburu hauek zituzten: hainbat alorretatik eta Gizarte Babeserako Sistemetatik (gizarte zerbitzuak, hezkuntza, enplegua, osasuna, etxebizitza, aisia, kultura, kirola, garraioa, etab.)
baldintza, prestazio eta baliabide hobeak lortzea, benetako inklusioa, parte-hartzea eta aukera-berdintasuna eskuratzeko.

-

Jardunaldi honetan beste jarduketa-proposamen batzuk egin ziren:
•

EAEko Administrazioek, beste eragile nagusi batzuek eta elkarte-mugimenduak Euskadin Konbentzioa benetan aplikatzeko konpromisoa hartzea helburu duen adierazpen edo manifestu bat
idatz dezaten lortzea.

•

Guneak edo foruak konpartitzea, Konbentzioko zer alderdi ez diren bete identifikatzeko, eta salaketak eta proposamenak bideratzeko (ARARTEKOaren edo eskuragarri dauden beste bide batzuen bitartez).

•

Euskadin Konbentzioa urte bakoitzean zer neurritan aplikatu den adierazten duen balantzea egitea. Balantze horrek bete gabe utzi diren alderdiak jasotzen dituen egoera-txostena jasoko du, bai
eta jardunbide onak eta aplikazioaren zenbait adibide ere.
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