
Elkarte53

Gida
Berria

INFORMAZIO ALDIZKARIA
2020ko Abendua

%
10

0e
an

 b
irz

ikl
at

ut
ak

o 
pa

pe
re

an
 in

pr
im

at
ua

Gogoratu ...
ARABA

Simon Bolivar plaza, 9 behea
Tel. eta Faxa: 945 225 516
01009 VITORIA-GASTEIZ
e-mail: info@eginez.org

www.eginez.org

GIPUZKOA
Ondarreta pasealekua, 5.ean

Tel.: 943 316 770 • Faxa: 943 316 379
20018 DONOSTIA

e-mail: elkartu@elkartu.org
www.elkartu.org

BIZKAIA
Blas Otero, 63 behea

Tel.: 94 405 36 66 • Faxa: 94 405 36 69
48014 BILBAO

e-mail: fekoor@fekoor.com
www.fekoor.com

ARGITARATZAILEA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN KONFEDERAZIO KOORDINATZAILEA • L.G.: VI-123/01



KONFEDERAZIOKO
KIDE DIREN ELKARTEAK

•	ACCU
 Bizkaiko Crohnen Eritasuna 

eta Ultzeradun Kolitisa duten 
Gaixoen Elkartea.

•	ADELA
Alboko Esklerosi 
Amiotrofikoaren Bizkaiko 
Elkartea.

•	ADELES
 Bizkaiko Lupus Eritematoso 

Sistemikoa duten Gaixoen 
Elkartea.

•	ADEMBI
Bizkaiko Esklerosi Anizkoi-
tzaren Elkartea.

•	ADISA
 Desgaitasuna duten Pertsonen 

Santurtziko Elkartea.

•	AHEVA
 Bizkaiko hemofiliaren elkartea.

•	ALCER
 Bizkaiko Giltzurruneko 

Gaixotasunen Aurkako 
Elkartea.

•	ARGIA
 Bizkaiko Ostomizatuen 

Elkartea.

•	ASEBI
 Asociación Bizkaia Elkartea 

Espina Bifida e Hidrocefalia.

•	AVAH
 Bizkaiko Ataxia Hereditarioen 

Elkartea.

•	BENE
 Bizkaiko Eritasun 

Neuromuskularren Elkartea.

•	BIDARI
 Gutxitasun Fisikoa duten 

Pertsonen Ermuko Elkartea.

•	BIZKEL
 Bizkaiko Bizkarmuinaren 

Kaltetuak.

•	CODISFIBA
 Barakaldoko Gutxitasun 

Fisikoa duten Pertsonen 
Elkartea.

•	EFELA
 Gutxitasun Fisikoa duten 

Pertsonen Arratiako Elkartea.

•	EMAN	ESKUA
 Fibromialgia eta Neke 

Kronikoaren Bizkaiko Elkartea.

•	ENEBIZIA	ELKARTEA	
ZORROZA

•	FRATER
 Elbarrituen eta Gaixoen 

Kristau Elkartea.

•	LEVAR
 Artritis Reumatoidea duten 

Pertsonen Bizkaiko Elkartea.

BIZKAIA

•	EGINAREN	EGINEZ
Arabako Gutxitasun Fisikoa 
duten Pertsonen Elkartea.

ARABA

•	AGAER
Gaixotasun erreumatikoek 
erasandakoen Gipuzkoako 
elkartea.

•	AGE
Gipuzkoako epilepsiaren 
elkartea.

•	AGI
Gipuzkoako Ikusmen Urria 
Dutenen Elkartea.

•	ANAIDIA
Gutxitasuna duten 
pertsonekiko kristau 
senidetasuna.

•	ASPARGI
Gipuzkoako parkinson 
elkartea.

•	BEGIRIS
Gipuzkoako itsu edo 
ikusmen urritasuna duten 
pertsonen inklusioa 
sustatzeko elkartea.

•	BIZI-BIDE
Fibromialgia eta astenia
kronikoaren Gipuzkoako
elkartea.

•	KOXKA
Desgaitasunen bat duten 
Hernaniko elkartea.

•	KEMEN
Pertsona Ezinduen Kirol 
Kluba.

•	LEZDI
Lezoko gutxituen elkartea.

GIPUZKOA

Eusko	Jaurlaritzako	Enplegu	eta	Gizarte	Politiketako	Sailaren	diru-laguntzarekin	egindako	argitalpena.
Elkarte	hauekin	harremanetan	jarri	nahi	baduzu,	jo	ezazu	zure	lurraldeko	koordinatzaileara.
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ku-hartzen duten epaileak, fiskalak eta 
abokatuak.

•	 Irisgarritasun unibertsaleko baldintzak eta 
etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izate-
ko eskubidea bermatzeko betebeharra 
duten erakundeak (udaletako, aldundie-
tako edo Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, 
Eraikuntza edo Hirigintza arloak edo sai-
lak).

Gidaliburu hau lagungarria izatea espero 
dugu, halaber, Elkartean-ek aldarrikatzen 
duen etxebizitza eta eraikinetako irisgarrita-
sun unibertsalean aurrera egiteko, ezinbes-
teko baldintza baita modu independentean 
bizitzeko eta bizitzaren alderdi guztietan bete-
betean parte hartzeko.

Gidaliburua Elkartean-en webgunean 
kontsultatu eta deskargatu daiteke

(www.elkartean.org),
baita lurraldeetako entitateen webguneetan ere

F	eginez (www.eginez.org),

F	elkartu (www.elkartu.org) eta

F	fekoor (www.fekoor.com).

JABETZA 
HORIZONTALEKO 
IRISGARRITASUN 
UNIBERTSALARI 
BURUZKO 
GIDALIBURUA 
ARGITARATU DUGU«Irisgarritasun unibertsalari eta jabetza 

horizontalari buruzko gidaliburua» egin 
eta argitaratu dugu, desgaitasuna duten 

pertsona guztiek beren eskubideak ezagutu 
ditzaten jabetza horizontalaren eremuan iris-
garritasun-premiarik izanez gero (adibidez, 
igogailu bat jartzeko, arrapala bat jartzeko, 
atarirako sarbidea zero kotara jaisteko, etab.), 
bai eta dagokion auzotarren erkidegoan gai 
horiei heltzeko bideak ere, edo, hala badago-
kio, bide judizialetik erreklamatzeko.

Izan ere, eremu horretan zalantzak, zailtasu-
nak edo gatazkak sortzen dira auzotarren ar-
tean erabakiak hartzeko moduari buruz, zer 
eska daitekeen, zer lege-betebehar dauden, 
jabetza partekatu baten elementu komune-
tan irisgarritasunerako edozein obra edo be-
rrikuntza egiteko moduari buruz: ate nagusia, 
sarrera, eskailerak, eskailerapea, eskailbu-
ruak, igogailuak, teilatuak, fatxadak, lorate-
giak edo barruko eremuak, etab. 

Gidaliburu honen bidez, kontzeptu horiek 
guztiak argitu nahi dira, eta gai horiei buruzko 
argitasuna eman nahi da, tresna erabilgarria 
baita xede dituen pertsona hauentzat:

•	 Desgaitasuna duten pertsonak.

•	 Desgaitasuna duten pertsonei laguntza 
edo orientazioa ematen dieten erakun-
deak eta zerbitzuak: Hirugarren Sektore 
Soziala, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, 
etab.

•	 Auzotarren erkidegoak

•	 Finken edo jabeen erkidegoen kudeake-
tan eta administrazioan zerbitzuak ema-
ten dituzten erakundeak edo pertsonak.

•	 Gai horiekin lotutako prozeduretan es-
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ZER ESKATZEN 
DIOGU EUSKO 
JAURLARITZA 
BERRIARI?

Eusko Legebiltzarrerako ekainaren 
12ko 2020ko hauteskundeen ondo-
ren, Eusko Jaurlaritza berria eratu da 

irailean. 

Elkartean-ek erakundeetan eragiteko lana 
abian jarri du Eusko Jaurlaritzako hainbat 
sailetan, Desgaitasuna duten Pertsonen Es-
kubideei buruzko Konbentzioan aitortutako 
eskubideak benetan eta eraginkortasunez 
bete daitezen sustatzeko.

Hauteskunde-kanpainan zehar alderdi poli-
tiko guztiei helarazitakoaren ildotik, Elkar-
tean-ek legegintzaldi honetarako egindako 
aldarrikapen nagusiak honako proposamen 
hauetan laburbiltzen dira:

BIZIMODU INDEPENDENTEA

1.-	 LAGUNTZA	 PERTSONAL	 BERMA-
TUA, bizimodu independentea gara-
tzeko eta komunitatean parte hartzeko 
behar besteko prestazio ekonomikoare-
kin. Laguntzaile pertsonalen poltsa 
bat eta baliabide publiko bat ezartzea, 
haien kontratazioaren kudeaketa erraz-
teko. Laguntzaileak kontratatzeko bal-
dintzak eta haien titulazioari buruzko 
baldintzak malgutzea, aukera askea 
bermatzeko. Laguntza pertsonala zer-
bitzu eta prestazio guztiekin bateragarri 
egitea, desinstituzionalizazio-ibilbideak 
garatzeko aukera emate aldera.

2.-	 EGOITZA	 ARRETAREN	 EREDUA	
ERALDATZEA, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemako zerbitzu eta presta-
zioen eskaintza zabala, askotarikoa eta 
malgua bermatuz, bizimodu indepen-
dentea eta desinstituzionalizazio-ibilbi-
deak garatzen laguntzeko.

3.-	 FAMILIARTE-
KO	 ZAINKETAK	
DUINTZEA, eta 
zainketok erakun-
deen eta gizartearen 
aintzatespena jasotzea, 
prestazioak eskuratzeko 
(hala nola Familia Giroan 
Zaintzeko Prestazio Eko-
nomikoa) oztopoak eza-
batuz, eta gizarte-babe-
seko sistemen estaldura 
zabaltzea. 

4.-	 ETXEBIZITZA	 DUINA,	 EGOKIA	 ETA	
IRISGARRIA, hori bermatuko duten 
neurri eta laguntza publikoak bultzatuz, 
eta aktiboki inplikatuz jabetza horizon-
taleko irisgarritasun-baldintzen eskaki-
zunean, mugikortasun urriko pertsonen 
nahitaezko konfinamendu-egoerak eta 
isolamendu-egoerak desagerrarazteko. 

5.-	 BEHAR	BESTEKO	DIRU	SARRERAK	
BERMATZEA, Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errenta eta Bizitzeko Gutxiene-
ko Diru-sarrera behar bezala garatuta, 
desgaitasunaren gainkostua kontuan 
hartuta eta beste edozein zerbitzu, pres-
tazio ekonomiko edo pentsiorekin (bai-
ta egoitza-zerbitzuekin ere) bateragarri 
dela bermatuta, desgaitasuna duten 
pertsonek gizarteratzeko eta bizimodu 
independenterako benetako ibilbideak 
egiteko aukera izan dezaten.

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
6.-	 IRISGARRITASUNAREN	 EUSKAL	

ESTRATEGIA	 GARATZEA	 EREMU	
GUZTIETAN, jarduketa erabakigarriak 
eta aurrekontu-zuzkidura eremu guztie-
tan hedatzeko: espazio publikoak, ga-
rraioa, eraikuntza, hezkuntza, osasu-
na, aisialdia, kultura, kirola eta abar. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzako sail 
guztien, aldundien eta udalen ze-
harkako konpromisoa bultzatuko da, 
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eta Irisgarritasunaren Euskal Estrategia 
aplikatu eta bete behar duten eragile 
guztiak inplikatuko dira (arkitekturako, 
ingeniaritzako, urbanizazioko eta di-
seinuko profesionalak; epailetzako eta 
fiskaltzako profesionalak, udal-teknika-
riak, etab.).

7.-	 ARRAZOIZKO	 EGOKITZAPENEN	
KONTZEPTUA	MODU	BATERATUAN	
APLIKATZEA	 EREMU	 GUZTIETAN, 
Konbentzioan ezarritako baldintzetan, 
irisgarritasuna bermatuz, eskubideak 
erabiltzeko ezinbesteko baldintza baita, 
eta eskubide horiek ez dira bereizke-
tarik gabe eta orokorrean aplikatuko, 
betearazpenetik salbuesteko. Kontzep-
tu hori kasu jakin batzuetan bakarrik 
aplika daiteke, baldin eta banakako be-
harrizanetarako egokitzapen zehatzak 
eskatzen badira, eta, betiere, egokitza-
penik ez egiteak eraginpeko pertsona 
bakoitzarentzat dituen diskriminazio-
ondorioak kontuan hartuta beste irizpi-
de batzuen gainetik. 

8.-	 IRISGARRITASUN	UNIBERTSALEKO	
BALDINTZAK	 DITUEN	 DISEINUA-
REN	 BERMEA	 AURREIKUSITAKO	
AZPIEGITURA	ETA	GARRAIO	GAILU	
BERRIETAN Euskadi osoan, lurralde 
bakoitzean, lurraldeen arteko loturetan 
eta beste autonomia-erkidego edo he-
rrialde batzuekin dituen loturetan: AHT 
eta trenbideko, errepideko, itsasoko, 
ibaiko eta aireko garraioko gainerako 
azpiegiturak eta gailuak.

ENPLEGU ARRUNTA
9.-	 168/2019	 DEKRETUKO	 ENPLEGU	

BABESTUARI	 LAGUNTZEKO	 NEU-
RRIAK	 PAREKATZEA	 ENPRESA	
ARRUNTEI	 LANERATZEKO	 ETA	
PERTSONEN	 ENPLEGUARI	 EUSTE-
KO	EMATEN	ZAIZKIEN	 LAGUNTZE-
KIN, 2020rako Enpleguaren Euskal 
Estrategiarekin eta Konbentzioaren 27. 
artikuluarekin bat etorriz, laneratu ahal 

izateko ezinbesteko neurria baita. Era 
berean, COVID-19ak lan-merkatuan 
sortutako krisialdi ekonomiko eta so-
zialaren ondorioz lanpostuak suntsi ez 
daitezen.

10.-	50	 LANGILE	 BAINO	 GUTXIAGOKO	
ENPRESETAN	 ETA	 KOOPERATIBE-
TAN (gehienak Euskadiko enpresa-
sarean) DESGAITASUNA	 DUTEN	
PERTSONENTZAKO	 ERRESERBA	
KUOTAREN	 APLIKAZIOA	 HANDI-
TZEKO	BERARIAZKO	ARAUDIA	GA-
RATZEA, eta desgaitasuna duten per-
tsonen ENPLEGU	AUTONOMOA	ETA	
EKINTZAILETZA bultzatzeko berariaz-
ko laguntzak ezartzea.

11.-	DESGAITASUNA	 DUTEN	 PERTSO-
NEN	 LANPOSTUEI	 LEHENTASUNEZ	
EUSTEKO	 IRIZPIDE	 ARGIAK	 BER-
MATZEA	 ETA	 APLIKATZEA, aldi 
baterako enplegu-erregulazioko espe-
dienteak enplegu-erregulazioko espe-
diente bihurtzen direnean edo edozein 
arrazoirengatik lan-kontratuak azken-
tzen direnean.

12.-	DESGAITASUNA	 DUTEN	 PER-
TSONEI	 ENPLEGU	 PUBLIKORAKO	
SARBIDEA	 BERMATZEA, ekintza 
positiboko neurriekin eta baldintza es-
pezifikoekin lanpostu eta fase guztietan 
(enplegu-poltsa, sarbide-probak, enple-
guari eustea eta mailaz igotzeko pro-
bak), bai funtzionarioei, bai lan-kontra-
tuko langileei. Gaitasuna egiaztatzeari 
buruzko edozein eskakizun diskrimi-
natzaile ezabatu behar da, eta desgai-
tasuna duten pertsonentzako gordetako 
deialdi espezifikoak ez dira enplegu 
publikora iristeko sistema orokortutzat 
hartu behar, deialdi orokorretan auke-
ra-berdintasunaren printzipioa aplika-
tzea baita kontua.

13.-	LAN	 ORIENTAZIOAREN	 KUDEAKE-
TA	 PUBLIKOA	 BERMATZEA, des-
gaitasuna duten pertsonentzako, gai-
nerako biztanleentzako bezala, eta, 
horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu 
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Zerbitzuari baliabide nahikoak eta ego-
kiak ematea. 

14.-	LANPOSTUEN	 EGOKITZAPENA	
BABESTEA	 ETA	 BERRIKUNTZA	
TEKNOLOGIKOA	 BULTZATZEA, 
desgaitasuna duten pertsona guztiek 
laneratzeko aukera izan dezaten.

HEZKUNTZA INKLUSIBOA
15.-	BEHARREZKO	LAGUNTZA,	HEZKUN-

TZA	SENDOGARRI	ETA	BANAKAKO	
EGOKITZAPEN	 GUZTIAK	 ZIURTA-
TZEA, desgaitasuna duen pertsona 
bakoitzak bere ikaskuntza-prozesua 
garatu ahal izateko, helburuak eta itxa-
ropenak gainerako pertsonen aukera 
berberekin gauzatu ditzaten.

16.-	DESGAITASUNA	 DUTEN	 PERTSO-
NEN	 HEZKUNTZA	 DIGITALIZATZE-
KO	AUKERA	BERMATZEA, bitarteko 
teknologikoetan beharrezkoak diren 
banakako egokitzapenekin eta haien-
tzat gainkosturik gabe.

17.-	ORIENTAZIO	EGOKIA	ZIURTATZEA, 
pertsona bakoitzak nortasuna, ahalme-
nak eta gaitasunak ahalik eta gehien 
garatzeko aukera izan dezan, banakako 
beharrei eta etorkizuneko itxaropenei 
erantzuteko, enplegu babestuaren be-
reizkeriazko aukera, espazio edo ibilbi-
de ez-inklusiboetara berariaz bideratu 
gabe.

18.-	HEZKUNTZA	 ESKAINTZAREN	 ETA	
LAN	 GARAPENAREN	 ARTEKO	 LO-
TURA	BERMATZEA, desgaitasuna du-
ten pertsonentzat irekiak, inklusiboak 
eta irisgarriak diren prestakuntza-in-
guruneetan. Bereziki, Lanbide Hezike-
taren esparruan, enpresa arruntetan 
praktikak egiteko aukera bermatu be-
har da.

19.-	IRISGARRITASUN	 BALDINTZA	
GUZTIAK	 BERMATZEA, azpiegiture-
tan, espazioetan eta gailuetan, ikas-
tetxeetan, edozein irakaskuntza-mai-
latan. Lanbide Heziketako praktikak 

garatzeko enpresa arruntetako lanpos-
tuak egokitzeko behar diren laguntzak 
ere bermatu behar dira.

20.-	Desgaitasunaren gainkostua eta per-
tsonen aukera askea kontuan hartuko 
dituen BEKA	ETA	LAGUNTZA	SISTE-
MA	BAT	BERMATZEA.

EMAKUMEA 

21.-	 INTERSEKZIONALITATEAREN	PRIN-
TZIPIOA	 OINARRITZAT	 HARTUTA,	
GENEROAREN	 ETA	 DESGAITASU-
NAREN	 IKUSPEGIA	 TXERTATZEA	
POLITIKA,	 JARDUERA	 ETA	 NEU-
RRI	 GUZTIETAN, desgaitasuna duten 
emakumeek eta neskek beren eskubi-
de guztiak baliatu ahal izango dituz-
tela bermatzeko, ekintza positiboko 
neurriak hartuta eta aukera berdinekin 
eremu guztietan: bizimodu indepen-
dentea, enplegua, irisgarritasun uniber-
tsala, hirigintza-plangintza, osasuna, 
prestakuntza, hezkuntza, aisia, kultura, 
kirola, gizarte-zerbitzuak, eta sexu- eta 
ugalketa-eskubideak.

22.-	DESGAITASUNA	 DUTEN	 EMAKU-
MEEN	 ERREALITATE	 BEREZIA	 ETA	
PREMIAK	 KONTUAN	 HARTZEA	 IN-
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DARKERIAREN	 BIKTIMA	 DIREN	
EMAKUMEEN prebentzio-, arreta- eta 
babes-politiketan, kontuan hartuta ja-
san behar izaten dituzten era askotako 
indarkeria-motak eta erasotzaile ani-
tzak. 

OSASUNA
23.-	DESGAITASUNA	 DUTEN	 PERTSO-

NEK	 OSASUN	 SISTEMAKO	 PRES-
TAZIO,	 PROBA	 DIAGNOSTIKO	 ETA	
TRATAMENDU	 GUZTIAK	 ESKURA	
DITUZTELA	 BERMATZEA, diskrimi-
naziorik gabe eta gainerako herritarren 
baldintza berberetan.

24.-	IRISGARRITASUN	 BALDINTZAK	
BERMATZEA, sarbidean, arretan, tra-
tamenduetan, azpiegituretan, gailue-
tan, proba mediko eta diagnostikoetan 
eta abarretan, osasun-arretako zentro 
eta maila guztietan (lehen mailako 
arreta, ospitalekoa, larrialdiak...). Be-
reziki, Arartekoak «EAEko ospitaleek 
ezgaituentzat duten irisgarritasunaren 
diagnostikoa» izeneko txostenean EAE-
ko ospitaleetan bai eta beste zentro, 
gailu eta espazio batzuetan identifikatu-
tako gabezia eta zailtasunei heldu behar 
zaie. 

25.-	LAGUNTZA-PRODUKTUEN,	 LAGUN-
TZA	 TEKNIKOEN	 ETA	 MATERIAL	
ORTOPROTESIKOAREN (katalogo 
ortoprotesikoa) ESKAINTZA	 HOBE-
TZEA, produktu horiek gehitzeko, 
dibertsifikatzeko eta pertsonalizatze-
ko aukera emango duten berrikuntza 
teknologikoak txertatuz. Laguntzen 
zenbatekoak gehitzea, desgaitasunaren 
gainkostua kontuan hartuta, eta Esta-
tuko araudiaren elementuak txertatzea 
(SCB/45/2019 Agindua), betiere Eus-
kadin jada lortutako berme eta korpe-
nak hobetzen badituzte.

26.-	GIZARTE-ZERBITZUEN	 SISTEMA-
REKIKO	 KOORDINAZIO	 EGOKIA	
ZIURTATZEA,	 «EREMU	 SOZIOSA-
NITARIOA»	 ERAGINKORTASUNEZ	

GARATZE	ALDERA eta kronikotasun-
egoerak kontuan hartuz, errehabilitazio-
zerbitzuetan erantzun zehatzak emanez, 
ospitaleetako alten ondoren egokiak di-
ren baliabideak, besteak beste. 

OROKORREAN, EREMU 
GUZTIETAN 

27.-	BEHATOKI	 GUZTIETAN,	 ESTATIS-
TIKA,	 AZTERLAN	 ETA	 TXOSTENE-
TAN bai datuak biltzeko metodologian, 
bai horien ustiapenean, analisian eta 
eremu guztietako argitalpenetan des-
gaitasunaren aldagaia txertatzea, oro 
har eta zeharka. Era berean, desgai-
tasun-mota, desgaitasun-gradua edo 
genero-ikuspegiaren alderdiak kontuan 
hartu behar dira.

28.-	EUSKADIKO	HIRUGARREN	SEKTO-
RE	 SOZIALEKO	 ERAKUNDEEK	 BE-
NETAN	 PARTE	 HARTZEN	 DUTELA	
BERMATZEA politikak eta jarduerak 
planifikatzerakoan, gauzatzerakoan eta 
ebaluatzerakoan, Elkarrizketa Zibilaren 
eta Gobernantzaren printzipioen arabe-
ra, Euskadiko Hirugarren Sektore So-
zialari buruzko Legea ezartzeko.
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elkarlaneko gobernantzaren esparruan 
eta arau-esparrua betez.

4)	 Egoitza-baliabide soziosanitarioak era-
biltzen dituzten eta desgaitasuna duten 
pertsonen oinarrizko eskubideak urra-
tzen dituzten neurriak ikertu eta sala-
tzeko eskatu diegu, desgaitasunagatik 
diskriminazioa jasaten baitute gainerako 
pertsonekin alderatuta.

Idazki horietan salatzen dugu, hiru foru-al-
dundiek foru aginduak onartu dituztela irai-
lean, COVID-19aren berragerraldietan zehar. 
Agindu horien bidez, beren lurraldeko adi-
nekoek eta desgaitasuna duten pertsonek 
egoitza-zentroetan jaso beharreko bisitak 
eta egin beharreko irteerak arautzen dira, 
eta asko mugatzen dira irteerak, mugikorta-
suna eta bisitak.

Zehazki, foru-agindu horiek zirkulazio aske-
rako, askatasunerako eta berdintasunerako 
gure oinarrizko eskubide konstituzionalak 
urratzen dituzte. Osasun Publikoaren Arloko 
Neurri Bereziei buruzko 3/1986 Lege Orga-
nikoak baimena ematen die osasun-agin-
taritza eskudunei, bakar-bakarrik, «osasun-
azterketak, tratamenduak, ospitaleratzeak 
edo kontrolerako neurriak hartzeko, baldin 
eta arrazoizko zantzuak ikusten badituzte 
biztanleriaren osasunerako arriskua dagoela 
pentsatzeko, pertsona edo pertsona-talde ba-
ten osasun-egoera jakin bat dela medio edo 
jarduera baten osasun-baldintzak direla me-
dio». Desgaitasuna duten pertsonentzat, oro 
har, COVID-19ak gainerako pertsonentzat 
eragiten duen arrisku bera eragiten du (salbu 
eta koronabirusa larriagotzen duen beste pa-
tologiaren bat badute, gainerako herritarren 
kasuan bezala –hipertentsio arteriala, biho-
tzeko gaixotasunak, diabetesa, arnas gaixo-
tasunak, bihotz-hodietako gaixotasunak, 
minbizia eta abar–). Ez daude zuzenean lotu-
ta desgaitasuna eta kutsatzeko arrisku han-
diagoa edo desgaitasuna eta gaixotasunaren 
eragin handiagoa. Beraz, ez dago arrazoirik 
zirkulazio askerako eskubidea desgaitasu-

EGOITZETAN 
COVID-19AREN 
MURRIZKETEN 
ONDORIOZ 
KOLEKTIBOAK 
JASANDAKO 
DISKRIMINAZIOA 
SALATU NAHI DUGU

Elkartean-ek idazki bana bidali die Eus-
ko Jaurlaritzako Osasuneko sailburua-
ri, Arartekoari eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Fiskaltza Nagusiko Atal Zibileko 
ordezkariari, EAEko egoitza-baliabide so-
ziosanitarioetan dauden desgaitasuna duten 
pertsonen mugitzeko eskubidea defenda-
tzeko. Idazki horietan, euskal administrazio 
publikoak hartzen ari diren neurriak salatu 
ditugu, kolektiboarekiko diskriminazioa eta 
konparaziozko bidegabekeria oinarritzat 
hartuta, gure eskubideak urratzen baitituzte. 
Era berean, dagozkien jarduketak egiteko 
eskatu diegu, bakoitzak bere eskumen-ere-
muan,

1)	 Herritar guztien osasuna bermatuko du-
ten neurriak hartu edo eskatu ditugu, 
egoitza-baliabide soziosanitarioak era-
biltzen dituzten pertsona desgaituen es-
kubideak errespetatuz, gainerako biztan-
leekiko diskriminaziorik gabe.

2)	 Foru-aldundiek zentro soziosanitarioe-
tako erabiltzaileen eskubideak murrizten 
dituzten neurriak arautu eta garatzeko ja-
rraibideak eta irizpideak bateratzeko es-
katu dugu, era berean, desgaitasuna du-
ten pertsonekiko diskriminaziorik gabe.

3)	 Eraginpeko pertsonen parte-hartzea 
bermatu behar da, erabakiak hartzeko 
eskubidea ziurtatuz, bai eta desgaita-
suna duten pertsonak ordezkatzen di-
tuzten erakundeena ere, desgaitasuna-
ri buruzko gizarte-politiken esparruko 
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na duten pertsonei bakarrik mugatzeko, ez 
eta desgaitasuna duten eta egoitza-zentro 
sozialak edo soziosanitarioak erabiltzen di-
tuzten pertsonei askatasuna kentzeko. Muga 
hori bakarrik jar liteke biztanleria osoari ere 
muga hori jarriz gero, desgaitasunagatiko 
diskriminaziorik gabe.

Bestalde, aginduen edukia kontraesanean 
dago zentro soziosanitarioetan COVID-
19aren zaintzarako eta kontrolerako Eusko 
Jaurlaritzaren Protokoloarekin. Protokolo 
horrek oso baldintza murriztaileak eta dis-
kriminatzaileak ditu desgaitasuna duten era-
biltzaileentzat, besteak beste, honako alder-
di hauetan, eta ez dituzte kontuan hartzen 
zentro horietako desgaitasuna duten erabil-
tzaileen premiak eta profil-aniztasuna:

1)	 Egin ditzaketen irteeren maiztasuna eta 
iraupena: Eusko Jaurlaritzaren Protoko-
loak ez du adierazten zenbat irteera egin 
ditzaketen astean gehienez, ez eta irtee-
ren gehieneko iraupena ere. Horrekin 
kontraesanean, aginduek ezartzen dute 
astean gehienez bi irteera egin daitezke-
ela erabiltzaile bakoitzeko eta gehie-
nez ordubeteko irteera (Gipuzkoako eta 
Arabako foru-aginduek horixe ezartzen 
dute).

2)	 Irteera horiek egin daitezkeen ingurune-
aren mugak: Eusko Jaurlaritzaren Pro-
tokoloak ez du horri buruzko mugarik 
ezartzen. Horrekin kontraesanean, hiru 
lurraldeetako aginduek ezartzen dute ir-
teera horiek honela egingo direla: «Egoi-

tzaren inguruko espazio irekietan» eta 
«espazio itxi eta jendetsuak» saihestuz. 
Horrek esan nahi du egoitza-zentroen 
erabiltzaileak diren pertsona desgaituak 
ezin direla bizi diren udalerriko beste es-
pazio edo auzo batzuetara joan jarduera 
komunitarioetan parte hartzeko.

3)	 Irteeren arrazoia mugatzea. Eusko 
Jaurlaritzaren Protokoloak ez du horri 
buruzko mugarik ezartzen. Horrekin kon-
traesanean, hiru lurraldeetako aginduen 
arabera, irteera horiek «paseo terapeu-
tikoak» baino ez dira izango. Berriz ere, 
pertsona horiek  komunitate-jardueretan 
parte hartzea mugatuagoa dute, gaine-
rako herritarrek baino.

4)	 Lagunduta ateratzeko derrigortasuna. 
Eusko Jaurlaritzaren Protokoloak ez du 
horri buruzko mugarik ezartzen. Horre-
kin kontraesanean, aginduen arabera, 
irteerak «senideek edo hurbilekoek la-
gunduta» egin behar dira. 

Azkenik, foru-aginduak eta Eusko Jaurla-
ritzaren Protokoloa onartzerakoan, ez dira 
kontuan hartu, batetik, desgaitasuna du-
ten pertsonek erabakiak hartzerakoan par-
te hartzeko duten eskubidea; eta bestetik, 
haien ordezkari diren elkarrizketa zibilaren 
eta hirugarren sektore sozialeko erakundeen 
parte-hartzearen printzipioak, gure eskubi-
deen eta desgaitasunari buruzko gizarte-po-
litiken arloko elkarrizketa zibilaren eta elkar-
laneko gobernantzaren arau-esparruaren 
aurka.
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DESGAITASUNA 
DUTEN PERTSONEN 
ARTEAN 
COVID-19AREN 
KRISIALDIAREN 
ONDORIOZ 
ENPLEGUA 
SUNTSITZEA 
SAIHESTEKO 
NEURRI IRMOAK 
ESKATZEN DITUGU

Ekainean, Eusko Jaurlaritzari proposa-
menak bidali dizkiogu, COVID-19ak 
eragindako krisialdi ekonomiko eta 

sozialaren testuinguruan lan-ingurune ireki, 
inklusibo eta irisgarrietan lan egiteko dugun 
eskubidea bermatzeko neurriak har daite-
zen.

Azken urteetan, gure kolektiboak desber-
dinkeria handia jasan du enplegua esku-
ratzeko eta enpleguari eusteko orduan, 
Konbentzioa kontuan hartuta –Eusko Jaur-
laritzak enplegu babestuaren eta Enplegu 
Zentro Berezien jardueraren aldeko apustu 
ia esklusiboa egin du, kolektiboarentzat en-
plegua sortzeko lehentasunezko modalitate 

gisa–. Agertoki hori are larriagoa da COVID-
19ak eragindako egungo krisialdi ekono-
miko eta sozialaren testuinguruan, eta zuze-
neko ondorioak ditu lan-merkatuan. 

Lanaren Nazioarteko Erakundeak berak 
(LANE) egungo krisiari erantzuteak ekar 
dezakeen arriskuaz ohartarazten du. Horre-
la, desgaitasuna duten pertsonak atzean ge-
ratuko dira berriro, eta funtsezkoa izango da 
lanaren nazioarteko arauak eta giza eskubi-
deen beste tresna batzuk aplikatzea, zeha-
zki, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubi-
deei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa.

Horregatik guztiagatik, Elkartean-ek honako 
helburu hauek dituzten proposamenak hela-
razi dizkio Eusko Jaurlaritzari:

•	 Enplegu babestuari laguntzeko neurriak 
parekatzea enpresa arruntei desgaitasu-
na duten pertsonen enplegua kontrata-
tzeko eta enplegu horri eusteko ematen 
zaizkien laguntzekin (neurri berdinak eta 
zenbateko berdinak).

•	 Berariazko arau-garapena egitea, des-
gaitasuna duten pertsonen lanpostuei le-
hentasunez eusteko irizpide argiak ezar-
tzeko, enplegu-erregulazioko espediente 
bihur daitezkeenean edo edozein arrazoi-
rengatik kontratuak azkendu daitezkee-
nean. Langileen Estatutuak aurreikusten 
duenez, hitzarmen kolektiboaren bidez 
edo langileen ordezkariekin egindako 
kontsulta-aldian lortutako akordioaren 
bidez, desgaitasuna duten pertsonek lan-
postuan jarraitzeko lehentasuna ezarri 
ahal izango da. Aplikatu beharreko irizpi-
deak bateratuko dituen arau-garapenari 
ekin beharko litzaioke, aipatutako Esta-
tutua garatzeko eta Konbentzioaren eta 
1/2013 Legegintzako Errege Dekretua-
ren 27. artikulua ezartzeko.

•	 Araudi espezifikoa garatzea 50 langile 
baino gutxiagoko enpresetan eta koope-
ratibetan (enpresa-sarearen gehiengoa) 
erreserba-kuotak desgaitasuna duten 
pertsonei ere aplikatzeko. 
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BIZITZEKO 
GUTXIENEKO DIRU-
SARRERA ETA 
DIRU-SARRERAK 
BERMATZEKO 
ERRENTAREKIN 
DUEN LOTURA

Ekainaren 1ean, Bizitzeko gutxieneko 
diru-sarrera ezartzen duen maiatzaren 
29ko 20/2020 Errege Lege Dekretua 

argitaratu zen. «Bakarrik bizi diren edo bizi-
kidetza-unitate bat osatzen duten pertsonen 
pobrezia- eta gizarte-bazterketako arriskua 
ekiditeko prestazioa da, baldin eta oinarrizko 
premiak betetzeko baliabide ekonomiko na-
hikorik ez izateagatik egoera ahulean badau-
de» (1. artikulua). 

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera abian jar-
tzeak estatuko laguntza guztiak pixkanaka 
berrantolatzea dakar. Berregokitze-prozesu 
hori hasteko, desgaitasunik gabeko edo % 
33tik beherako desgaitasuna duen seme-
alaba adingabeagatik Gizarte Segurantzak 
ematen duen egungo prestazioa kendu da. 
Hala ere, argitu behar da, % 33tik gorako 
desgaitasuna duten ardurapeko seme-ala-
bengatiko prestazioak lehengo baldintza 
berberak dituela.

Euskadin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi-
tzuak kudeatuko du prestazio berri hori, eta 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta izango da 
Bizitzako Gutxieneko Diru-sarreraren osaga-
rria eta subsidiarioa. Horretan oinarrituta, bi 
egoera gerta daitezke:

•	 Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta/Etxe-
bizitzarako Prestazio Osagarria jasotzen 
duten pertsonek EZ dute hori eskatze-
ko betebeharrik. Bizitzeko Gutxieneko 
Diru-sarrera jasotzeko eskubidea badute, 
Lanbidek prestazioaren berri eman eta 
kudeatu egingo du. DSBE nomina ohiko 
zenbatekoan eta datan ordainduko zaie.

•	 Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren 
baldintzak betetzen dituzten baina Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentaren baldin-
tzak betetzen ez dituzten pertsonek da-
gokion eskaera egin beharko dute.

Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako legegintza-
programak Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak 
Bermatzeko Legearen aldaketa barne hartzen 
duenez, Euskadin Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta etorkizunean konfiguratzeko kon-
tuan hartu beharreko faktorea izango da 
Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera agertzea 
eta hura arautzea. Egoera horretan, egungo 
erregulazioarekin alderatuta atzerapausorik 
ez gertatzea defendatuko du Elkartean-ek, 
eta, bereziki, prestazioa eskuratzerakoan 
baldintzak hobetzea, besteak beste, zenba-
tekoen, bizikidetza-unitateen eraketaren eta 
diru-sarrerak eta ondarea zehaztearen ar-
loan.

Era berean, Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta Bizimodu Independentearen eredua 
bermatzeko tresna eraginkorra izatea bul-
tzatuko dugu, desgaitasuna duten pertsonek 
aukera dezaten beren bizi-proiektua non, 
nola eta norekin garatu, gainerako herrita-
rren berdintasun-baldintzetan.
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BATZAR
NAGUSIA

Joan den urriaren 27an, elkartekideen 
Batzar Nagusia egin zen, Gasteizko 
Simon Bolivar plazan. Bigarren deial-

dian, legeak ezarritako quoruma beteta, 
edukiera murriztua izan zuen bilerak, in-
darrean dauden osasun-neurriengatik. De-
rrigorrezkoa izan zen maskara erabiltzea 
eta izena eman behar izan zen bilkurara 
joateko; informazio hori, postaz bidalitako 
deialdiaren bidez jakinarazi zitzaien elkar-
tekide guztiei.

Aurreko batzarreko akta irakurri ondo-
ren, jardueren memoria eta 2019ko kon-
tuen emaitza aurkeztu ziren, Batzarrak 
onar zitzan. Ondoren, 2020rako Jarduera 
Proiektuari ekin zitzaion, eta desgaitasuna 
duten pertsonen aukera-berdintasunerako 
Elkartearen aurrekontua eta ekimenak 

aurkeztu ziren, honako hauek ardatz har-
tuta: Bizimodu Independentea, Irisgarrita-
suna, Enplegua, Emakumea, Hezkuntza, 
Haurrak eta Gazteak, Gizarte-sustapena, 
Herriz Herri, Kolektiboarekiko harrema-
nak, eta Gizarte-laneko eta Aholkularitza 
Juridikoko zerbitzuak. Karguak ere berri-
tu ziren. Estatutuen 18. artikuluak ezarri-
takoa betez, eta urte bikoitietan egin ohi 
den bezala, kargu hauek berritu ziren: pre-
sidenteordea, idazkaria eta bi batzordeki-
de.

Zuzendaritza Batzordeak eskerrak eman 
nahi dizkie militantziari, boluntarioei eta 
elkartekideei, aniztasun funtzionala duten 
pertsonen aukerak parekatzeko borrokan 
laguntzeagatik.
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eginaren eginez elkarteak atari egunera-
tu, praktiko eta erabilgarria du. Batik bat, 
ingurune egokia eskaini nahi die elkar-
tekideei eta aniztasun funtzionalaren eta 
aukera-berdintasunaren arloan interesa 
duen pertsona orori. 

Gure webguneak ezaugarri hauek ditu:

•	Erabiltzaileentzako	 diseinatua: gune 
erabilgarria, pantaila-bereizmena, iko-
noen, irudien eta ilustrazioen erabilera, 
eta edukiak arin eta erraz kontsultatu 
ahal izateko informazio-antolaketa.

•	Nabigazio	 sinplifikatua: elkartearen 
jardueretarako sarbidea, errebindikazio-
ekintzen eskaintza zabala ezagutzeko.

•	Eduki	 praktikoak	 eta	 parte-hartzea:	
gaurkotasuneko edukiak; argitalpene-
tarako eta elkarte-buletinetarako sarbi-
dea; elkarteko blogetara sarbidea, ho-
rien bidez erabiltzaileek modu aktiboan 
parte hartu ahal izan dezaten; aniztasun 
funtzionala duten pertsonen aukera-ber-
dintasunaren arloko gaiei buruzko infor-
mazio erabilgarria. 

•	Teknologia	 berria: azken aurrerapen 
teknologikoak barne hartzen ditu, web-
gunearen errendimendu hobea eskain-
tzeko aniztasun funtzionalaren eta des-
gaitasun fisikoaren arloan interesa duten 
gero eta erabiltzaile gehiagori.

•	Kolektiboaren	 beharretara	 bideratua:	
webgunearen helburua gizar-
tea eraldatzeko eta pertsona 
guztientzako gizarte inklusi-
boa lortzeko plataforma alda-
rrikatzailea eskaintzea da.

WEB BERRIA!

2020an webgunea eguneratu dugu eta 
web-orri berri bat aurkeztu nahi di-
zuegu, erabilgarriagoa eta intuitiboa-

goa, hobeto nabigatu ahal izan dezazuen. 

Webgune korporatiboak irudi berria du, 
guztiz berritua, eguneratua eta %	 100	
moldagarria gailu guztietara, mahai gai-
neko ordenagailuetara zein mugikorretara.

ALBISTEEN atalean egiazta dezakegu 
hori, diseinu garbiagoa eta ordenatuagoa 
baitu.

Gainera, webguneak erabilerraztasun-plu-
gin	bat du, aniztasun mota desberdinak di-
tuzuen pertsona guztiek web-orrian behar 
bezala nabigatzeko aukera izan dezazuen.

Eta LAGUNDU	atala gehitu dugu, egina-
ren eginez elkartean nahi duzuen bezala 
parte har dezazuen.

Gure webgunean nabigatzera eta eskura 
jarri dizkizugun hobekuntza guztiak eza-
gutzera gonbidatzen zaitugu:

www.eginez.org 
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GASTEIZKO HIRI 
HONDAKINEN 
BILKETA 
ZERBITZUKO 
EDUKIONTZIEI 
BURUZKO AUZIEI 
DAGOZKIEN OHARRAK

I.-	 EAEko irisgarritasun-araudi tek-
nikoaren arabera, edukiontzien ahoa 
90 cm-ko altueran egon behar da.

Gasteizko Udalak 2015ean esleitutako 
hiri-garbiketa publikoko, hondakinak 
bildu eta garraiatzeko zerbitzu-kontra-
tuak (2014/CONPC00001 kontratazio-
espedientea) bide publikoan edukion-
tziak jartzea baimentzen zuen (hon-
dakin mota desberdinetarako), batzuk 
aho bakarrekoak, ahoa 90 cm baino 
gorago duten edukiontziak, eta beste 
batzuk (hondakin mota desberdineta-
rako), bi ahokoak, eta ahoetako bat 90 
cm baino gorago dutenak. Azken ho-
riei dagokienez (bi ahokoak), Udalak 
onartutako bilketa- eta kontainerizazio-
planak praktikan, 90 cm-ra zegoen 
ahoa erabilezin geratzea onartzen zuen, 
edukiontzientzako betetze-portzentaje 
jakin bat baimentzen baitzuen, eta, on-
dorioz, edukiontziaren barruan zabo-
rrak hartzen zuen altueragatik, aho hori 
estalita geratzen zen.

eginez-ek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri zuen kontratu hori 
esleitzeko erabakiaren aurka, baimen-
dutako edukiontziek eta kontaineriza-
zio-planak ez zutelako irisgarritasuna-

ri buruzko araudi teknikoa betetzen. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiko Administrazioare-
kiko Auzien Salaren ekainaren 19ko 
176/2019 Epaiaren bidez amaitu zen 
prozedura judiziala. Epaiak zati batean 
baietsi zuen eginez-en errekurtsoa. 

Epai horren arabera, hiri-garbiketako 
eta hondakin-bilketako zerbitzua ema-
teko baldintzek EAEko irisgarritasu-
neko araudi teknikoan ezartzen diren 
irisgarritasun- eta erabilera-baldintzak 
bete behar zituzten, ahoa gehienez 90 
cm-ra egon dadin aho bakarreko edu-
kiontzietan, eta zerbitzua ematerakoan, 
bi ahoko edukiontzietan azpiko ahoa 
(90 cm-ra dagoena) blokeatzea ekidin-
go duen bilketa-plan edo -programak 
kontuan har daitezen.

II.-	2015eko hiri-garbiketako eta hondakin-
bilketako kontratua gauzatzeko, orain 
arte hiriko edukiontzi-flotaren ehuneko 
handi bat berritu da, eta esleipendunak 
edukiontziak berritzen jarraituko du, 
garbiketa-zerbitzuaren kontratuaren li-
zitazio berria esleitu arte.

Udalak ez duenez ezer egin, eginez-ek 
epaia nahitaez betearazteko eskatu du. 

Epaitegiak betearazteko agindua eman 
du, eta Udalari agindu dio hilabete-
ko epean bide publikotik ken ditzala 
ahoa 90 cm-tik gora duten aho baka-
rreko edukiontziak (2015eko kontra-
tua gauzatzeko jarritakoak), ez dezala 
horrelako edukiontzi berririk jarri (es-
leipen berria egin arte jartzen diren 
edukiontzientzako),eta bi ahoko edu-
kiontziak doitu ditzala epaian finka-
tutako irisgarritasun- eta erabilera-
baldintzetara (bai 2015eko kontratua 
gauzatzeko bide publikoan jarritakoak, 
bai esleipen berria egin arte jarriko di-
renak), 90 cm-ra kokatutako ahoaren 
funtzionaltasuna bermatuz eta hura 
erabilezin geratzea eragotziz.
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DESGAITASUN 
EGOERA 
AITORTUA DUTEN 
PERTSONENTZAKO 
BANAKAKO 
LAGUNTZAK 
ESKURATZEKO 
ARABAKO FORU 
ALDUNDIAREN 
DEIALDI PUBLIKOA

2020ko abuztuaren 12ko ALHAOn, 90. 
zenbakian, «Desgaitasun-egoera aitor-
tua duten pertsonentzako banakako la-

guntzen 2020ko deialdi publikoa» argitaratu 
zen. 

Laguntzak eskatzeko epea 2020ko irailaren 
15ean amaitu zen, eta, beraz, epe hori lu-
zatzeko eskatu zuen eginaren eginez-ek, ia 
epearen erdia abuztuan igaro zelako. Ara-
bako Foru Aldundiak ezetsi egin du eskaera 
hori, eta, hala ere, jakinarazi du Aldundiak 
ahalik eta gehien aurreratzeko asmoa duela 
2021eko ekitaldiari dagokion banakako la-
guntzen deialdiaren data, eta deialdi horre-
tan sartzeko 2020ko irailaren 16tik aurrera 
egindako erosketek sortutako eskabideak 
(2020ko deialdian bezala, 2019ko irailaren 
16tik aurrera egindako erosketak ere sartzen 
baitziren 2020ko deialdian; izan ere, 2019ko 
laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea 
2019ko irailaren 15ean amaitu zen). 

Deialdiaren edukiari dagokionez, 2019ko 
ekitaldiko laguntzen deialdiarekin alderatu-
ta, honako aldaketa esanguratsu hauek ger-
tatu direla egiaztatu da:

a)	 Laguntzen aurrekontua 120.000 € baino 
gehiago murriztu da.

b)	 Kontzeptu batzuetan diruz lagun daite-
keen gehieneko aurrekontua aldatu da. 

c)	 Propultsio elektrikoko gurpil-aulkiak 
erosteko diru-laguntzarako, egungoa 
baino lehenagoko laguntzen 4 deialdie-
tan kontzeptu bererako eta behar bera 
betetzeko laguntzarik jaso ez izana es-
katzen da (Osakidetzako medikuek bes-
te agindu bat eman ezean, pertsonaren 
egoera kliniko-funtzionala aldatzeaga-
tik).

Gurpil-aulki elektrikoa erostea diruz la-
guntzeko 2019ko laguntzen deialdian, 
aurreko 2 laguntza-deialdietan kontzeptu 
beragatik eta behar bera betetzeko la-
guntzarik jaso ez izana eskatzen zen.

d)	 Familien diru-sarreren gehieneko muga 
zertxobait handitu da aurreko deialdiare-
kin alderatuta.

Aldaketa horiek ikusita, oztopo arkitekto-
nikoak kentzeko eta etxebizitzaren egoki-
tzapen funtzionalerako diruz lagun daitekeen 
gehieneko zenbatekoa 2019ko laguntzen 
deialdiko berdina da.
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BONOTAXIA

Taxi zerbitzua ordezko baliabide gisa 
erabiltzeko, mugikortasun arazoak di-
tuzten pertsonei zuzendutako lagun-

tzak eskuratzeko bete behar ziren baldintzak 
aldatu egin ziren 2020ko ekitaldiko deial-
dian (ALHAO, 144. zk., 2019/12/16koa), 
eta ordura arte laguntza horiek jaso zituz-
ten pertsonak laguntzen aplikazio-eremutik 
kanpo gelditu ziren.

 Garraio publiko kolektiboa erabiltzeko or-
duan mugitzeko zailtasunak dituzten per-
tsonek izan ditzaketen oztopoak (ekono-
mikoak) konpentsatzeko laguntza mota ho-
riek baliabide osagarria, baina beharrezkoa, 
bihurtzen dira, bizimodu autonomo eta inde-
pendentea lortzeko; izan ere, lagungarriak 
dira ohiko ibilbideek (jarduera sozialak, ai-
sialdikoak, medikoak edo beste edozein mo-
tatakoak) eragindako gastuak ordaintzeko, 
baldin eta, mugikortasun-zailtasunengatik, 
ezin badira egin (ez behintzat zailtasunik 
gabe) garraio publiko kolektiboa erabiliz. 
Hala, garraio publiko kolektiboa erabiltzeko 
zailtasuna jarduera arruntak norbere kabuz 
egiteko eragozpen ez izatea lortu nahi da, 
desgaitasunen bat duten pertsonen autono-
mia, garapen pertsonala eta gizarteratzea 
bultzatzeko.

55/2017 Foru Dekretuak, laguntza horiek ja-
sotzeko oinarri orokorrak ezartzen dituenak 
(2017ko azaroaren 29ko ALHAO, 137. zk.), 
argi uzten du ekitaldi jakin batean laguntza 
horiek jasotzeko eskubidea izateak ez duela 
eskubiderik ematen etorkizuneko deialdie-
tan berriz jasotzeko (9.5 artikulua), baina 
egia da, halaber, laguntzak eskuratzeko bal-
dintzak ezin direla modu arbitrarioan ezarri. 

Laguntzak jaso ahal izateko urtero ezartzen 
diren baldintzek bat etorri beharko dute la-
guntzen espirituarekin eta helburuarekin, 
eta koherenteak izan beharko dute Foru 
Dekretuan bertan identifikatutako printzipio 

orokorrekin (objektibotasuna, berdintasu-
na eta diskriminaziorik eza), arlo horretako 
sektoreko araudiarekin bat etorriz. Eginaren 
eginez elkartearen ustez, oinarrizko arau 
hori ez zen errespetatu 2020ko ekitaldiko 
deialdian.

Zehazki, III. graduko mendekotasuna duten 
eta egoitzetan bizi diren pertsonak laguntzen 
eremutik kanpo uzteaz ari gara (2020ko deial-
diaren 3.2.e oinarria). Baldintza hori erantsi 
da, ex novo, 2020rako laguntzen deialdian, 
eta, beraz, ez zegoen halakorik aurreko 
deialdietan. Eta hori guztia, alde batera utzi-
ta laguntza horien konfigurazioari egin daki-
zkiokeen kritikak (2020ko deialdian irizpide 
ekonomikoa txertatzen baitute) edo, garraio 
publiko kolektiboaren egungo egoera ikusi-
ta, laguntza horien oinarria modernizatzea 
planteatzeko beharra bera. 

Zehazki, 2020rako laguntzen deialdiaren 
3.2.e oinarriak honela zioen:

«2. Laguntza hauen onuradun izan nahi duten 
pertsonek 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lu-
rralde Historikoko diru-laguntzenak, 12. artiku-
luko 2. idatz zatian ezartzen dituen baldintza 
orokorrak bete behar dituzte, eta horiez gainera 
honako hauek ere bai: (...) e) Baldin eta III. gra-
duko mendekotasuna aitortua izanez gero, ezin	
da	modu	iraunkorrean	okupatu	plaza	bat	egoi-
tza	batean.»

Baldintza hori ezartzearen emaitza honako 
hau da: III. graduko mendekotasuna duten 
eta beren etxe partikularretan bizi diren 
pertsonak ez bezala, egoitza iraunkor batean 
bizi direnak laguntzatik kanpo geratzen dira, 
automatikoki, bizilekuagatik bakarrik. 

Kontuan izan behar da egoitzak gizarte-
babeserako eskubidearen zati ere badirela, 
eta bizimodu independentea izateko beha-
rrezkoak direla (1/2013 Errege Lege Dekre-
tuaren 50. artikulua, azaroaren 29koa, Des-
gaitasuna duten pertsonen eskubideei eta 
haien gizarteratzeari buruzko Lege Oroko-
rraren testu bategina onartzen duena). 
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«1. Desgaitasunen bat duten pertsonek eta haien 
familiek eskubidea dute honako gizarte-zerbitzu 
hauek jasotzeko: familiei laguntzeko gizarte-zer-
bitzuak, urritasunei eta desgaitasunen areago-
tzeei aurre hartzeko gizarte-zerbitzuak, norbe-
raren autonomia sustatzekoak, informazio-eta 
orientazio zerbitzuak, bizitokian bertan laguntza 
jasotzekoak, egoitza-zerbitzuak, norberaren in-
guruan bertan laguntzekoak, egoitzetan emateko 
zerbitzuak, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta 
aisialdi eta denbora librekoak. (…)»

Era horretan, kontraesankorra da, nolabait 
esateko, bizimodu autonomo eta indepen-
dentea bermatzeko aurreikusitako eskubi-
deetako bat, bizimodu independentea era-
gozteko edo hura lortzea zaildu edo oztopa-
tzeko kausa edo arrazoi bihurtzea.

Deialdiaren abiapuntua zen, itxura batean, 
mendetasun-gradu hori duten eta egoitza 
batean bizi diren pertsonek ez zutela na-
hikoa gaitasunik laguntzak eratzen diren he-
lbururako erabiltzeko. Hala ere, ez du kon-
tuan hartzen, batetik, pertsona jakin batek 
arrazoi asko eta askotarikoak izan ditzakee-
la ezaugarri horiek dituen zentro batean bizi-
tzea premiazkoa edo komenigarria denean; 
bestetik, egoitza horiek ez dutela garraio ko-
lektiboaz bestelako zerbitzurik eskaintzen, 
eta bertan bizi direnek ez dutela mugitzeko 
mugarik. Ezin dugu ahaztu, gainera, deial-
diak beste baldintza batzuk ezartzen dituela 
beren osasun-egoeragatik (besteak beste) 
laguntza horiek behar bezala erabili ezin di-

tuzten pertsonak laguntzetatik kanpo uzte-
ko. (2c baldintza «Ez egotea ezinduta, osasun 
egoerarengatik edo bestelakoengatik, ohiko 
etxebizitzaz bestelakoetara joateko»). 

Horrelako baldintzak ezartzea desgaitasu-
nen bat duten pertsonen eskubide-berdin-
tasunari buruzko araudiaren aurkakoa da, 
eta, horregatik, eginaren eginez elkarteak es-
kakizun hori ezabatzeko eskatu du 2021eko 
deialdirako.

Era berean, proposamen
hauek egin ditugu:

•	«Desgaitasun-baldintzak» deiturikoen 
idazketa berria, laguntzak balorazio-
taldeak berrikusi ondoren dagokien 
puntuazioa lortu duten pertsona des-
gaituentzako besterik ez izateko(eta 
ez, ezintasun iraunkor osoko lan-
egoeran dauden pertsonekin legez 
parekatuta). 

•	Laguntzen gutxieneko muga eza-
batzea edo, hala badagokio, jais-
tea. Zenbateko hori 44 eurokoa zen 
2019ko ekitaldirako deialdian (880 
eurokoa gehienez), eta kopuru hori 
bikoitza baino gehiagokoa izan da, 
hau da, 100 euro baino gehiagokoa 
2020. urterako deialdian (440 euro 
gehienez). 
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FEKOOR 
ELKARTEAREN JAIKO 
ALDARRIKAPENAK

Fekoor osatzen dugun 18 elkarteok joan 
den urriaren 4an egin genuen elkar-
te-jaia, eta pandemiaren kudeaketa 

hobetzeko eskatu genien erakundeei, Co-
vid-19ak oso egoera zailean jarri gaituela 
egiaztatu ondoren.

Jarduerak, programak eta zerbitzuak murriz-
tera behartu gaitu pandemiak, kontaktuak 
eta birusaren transmisioa saihesteko. Era 
berean, inoiz baino lan gehiago egin behar 
izan dugu, eta baliabide urriekin gainera, 
dagoen desberdinkeria argitara atera duen 
arrakala sozial eta digitalari aurre egiteko.

Elkartekideak laguntzeko eta ordezkatzeko 
ezintasunak berekin ekarri du, batzuetan, 
haien eskubide indibidualak urratzea eta bi-
zimodu independentea mugatzea. Izan ere, 
oso larritzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak 
konfinamendua luzatzea desgaitasuna duten 
eta egoitza-zentroetan bizi diren pertsonei. 
Hala ere, pozten gara Eusko Jaurlaritzak 
iritziz aldatu duelako eta pertsona batekin 
irteteko baimena eman dielako; izan ere, 
pertsona kalteberak izan arren, gure eskubi-
de guztiei bere horretan eutsi behar diegu.

Era berean, aldi honetan egiaztatu dugu pro-
posatzen dugun laguntza-eredua dela ego-
kiena gure bizi-kalitatea hobetzeko ikuspegi 
sozialetik, sanitariotik eta emozionaletik. 
Horregatik, pandemiaren kudeaketa hobe-
tzea eskatzen dugu, eta martxokoa bezalako 
egoeretara itzuliz gero, gure kolektiboari 
errehabilitazio-tratamenduak eta zuzeneko 
mediku-kontsultak eskaintzen jarraitzea.

FEKOOR-EK 
LOGOTIPO BERRIA 
ESTREINATU DU

Konfinamendu-aldiaren ondoren, iden-
titate korporatibo berria estreinatu 
dugu; indarra, sendotasuna, norta-

suna eta hurbiltasuna transmititzen dituen 
logotipoa. Horren bidez, gizarte inklusiboa-
goa bihurtzeko aldaketaren buru izaten ja-
rraituko dugu, irisgarritasun unibertsala eta 
eskubide- eta aukera-berdintasuna egongo 
diren gizartean, bakoitzaren gaitasunak alde 
batera utzita. 

Irudi berrituarekin batera, web orri berri bat 
ere badugu, errazago nabigatu eta edukiak 
eskuratzeko.

SEGUNDOAK ADIERAZTEN 
DITUZTEN SEMAFOROAK

Fekoor-eko Irisgarritasun Batzordea 
Bilboko Udaleko Mugikortasuneko 
arduradunekin bildu da. Segundoak 

adierazten dituzten semaforoei buruzko in-
formazioa helarazi die arduradunei, eta se-
maforoen kopurua areagotzeko eskatu die, 
horien gabezia arriskutsua baita desgaitasun 
fisikoa eta/edo organikoa duten pertsonen 
segurtasunerako. 

Halaber, Bilboko oinezkoentzako zenbait 
pasabideren irisgarritasuna hobetzea kome-
ni dela adierazi die, besteak beste, Jesusen 
Bihotza plazako pasabidearena, baita Bilbo-
buseko zenbait geralekurena ere, hala nola 
Plaza Biribileko, Kale Nagusiko, Zabalbu-
ruko eta San Pedro plazako geralekuena. Bi 
aldeek adostu dute harremanetan jarraitzea, 
irisgarritasunaren arloan hobetzeko propo-
samenak egiteko.
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METRORAKO 
AUTOBUSAREN 
GELTOKIA 
ETXEBARRIRA 
LEKUALDATZEA 

Fekoor-ek eta Galdakaoko Udalak me-
trorako autobusaren geralekua Etxeba-
rriko udalerrira lekualdatzea nahi dugu, 

desgaitasun fisiko edo organikoa duten per-
tsonen beharrak asetzeko.

Gure ustez, Galdakaotik Bilboko metrora 
doan A3932 lineako autobusarentzako gel-
tokirik onena Etxebarriko intermodala da; 
izan ere, Boluetako egungo geltokia «ez da 
irisgarria, oztopoz beteta dago eta erabiltzai-
leei eragozpenak baino ez dizkie eragiten».

Hori dela eta, Fekoor-ek eta Galdakaoko 
Udalak urriaren 21ean sinatutako adieraz-
pen bateratuan, eskatu dugu Etxebarrira le-
kualdatzeko autobus-geralekua, metroa Gal-
dakaora iritsi arte, eta horren ardura duten 
erakundeek erabaki egokiak har ditzatela 
erabiltzaile guztien beharrak asetzeko.

Azpimarratu nahi dugu, gure ustez, A3932 
linearen ibilbiderik onena Etxebarriko inter-
modalean amaitzen dena dela; izan ere, «iris-
garria da eta arrapalak jartzeko aukera du, 
itxaroteko gune egokitua du, estalita dago, 
eta kalitate, segurtasun eta zerbitzu onaren 
baldintzak betetzen ditu. Boluetak, gaur 
egun ibilbidea amaitzen den lekuak, ez ditu 
baldintza horiek betetzen».
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TAXI 
GIDARIENTZAKO 
INFORMAZIO 
HITZALDIAK

Fekoor-ek lau prestakuntza-topaketa 
antolatu ditu urrian Bilboko taxi egoki-
tuen gidariekin.

Bileran, hiriko Udalaren ekimenez, Fekoor-
eko Irisgarritasun arduradunak, Aitor Estu-
rok, eta Batzordeko kideek, taxi-gidarien ko-
lektiboari azaldu diote nola tratatu behar di-
tuzten gurpil-aulkian bidaiatzen duten beze-
roak: elbarri edo baliogabe terminoa erabili 
gabe, eta zerbitzua kontratatzen duenarekin 
hitz eginez, eta ez haren laguntzailearekin.

Hitzaldiek Fekoor, Bilboko Udala eta taxi-
gidarien arteko iritziak trukatzeko balio izan 
dute, ibilgailu egokituen erabiltzaileek taxia 
eskatzeko orduan berehalakotasun handia-
goa izan dezaten eta tarifa egokia izan dadin.
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Arreta Beharraren Adierazle Sozialak zentro 
espezifikoetan (egoitza-zentroetan, eguneko 
arretarako zentroetan) plaza eskatzen duten 
eta desgaitasuna duten pertsonen egoera 
soziofamiliarra eta ingurunea baloratu nahi 
ditu, premiak bereizten laguntzeko eta pla-
zak eskuratzeko lehentasun-ordena ezarri 
ahal izateko. 

Indize hori egiteko, kontuan hartzen da pre-
mia sozialeko egoera pertsonak honako di-
mentsio hauekin duen harremanaren arabe-
rakoa dela: 

1.	Pertsonaren bizikidetza-unitatea eta 
zaintzaile nagusien egoera.

2.	Eskatzailearen hurbileko ingurunea (etxe-
bizitza, hurbileko gizarte-ingurunea eta 
eskuragarri dauden gizarte-zerbitzuak/
laguntzen hornidura formala).

Arreta Beharraren Adierazle Soziala alderdi 
horietan egituratzen da, eta puntuazio jakin 
bat esleitzen zaien «faktore puntuagarriak» 
ditu. Orain arte, tresna hori otsailaren 23ko 
2394/2012 Foru Aginduak arautzen zuen. 
Onartu zenetik igarotako denborak, azken 
urteetako aldaketa sozialek eta aplikatzekoa 
den araudi berria indarrean sartzeak dekretu 
hau onartzea eragin dute. Dekretua ekaina-
ren 1ean jarri zen indarrean Bizkaiko Aldi-
zkari Ofizialean. 

Garrantzitsua da horrelako eskaeraren bat 
egin duenak bizikidetzan eta ingurunean 
dituen aldaketen berri ematea, eguneratuta 
edukitzeko eta itxarote-zerrendan dagokion 
puntuazioarekin egoteko, plaza libreak dau-
denerako. 

GAITASUN SOZIALAK 
SUSTATZEKO 
EUROPAKO 
PROIEKTUA

Fekoor-ek, beste hiru erakunderekin 
batera, ERASMUS+ programak finan-
tzatutako proiektu europar batean par-

te hartzen du, desgaitasuna duten pertsonen 
gaitasun sozialak identifikatu eta sustatzeko, 
haien partaidetza sozial eta zibikoa areago-
tzeko eta gizarte-zerbitzuetan desgaitasunari 
buruzko kontzientzia handitzeko.

CUP-E+ (hiritartasuna, gizarte-baliagarrita-
suna eta parte-hartzea Europan) izena du 
proiektuak, eta, Fekoor-ez gain, honako 
hauek parte hartzen dute: Frantziako bi 
erakundek (AEHM, Association européenne 
des handicapés moteurs eta Lilleko Uniber-
tsitate Katolikoa) eta Italiako Agricoltura Ca-
podarco erakundeak.

DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONENTZAKO 
EGUNEKO ZENTRO 
ETA EGOITZETARA 
SARTZEKO ITXAROTE 
ZERRENDA 
ORDENATZEKO 
IRIZPIDE BERRIAK

Bizkaiko Foru Aldundiak, ekainaren 
18ko 76/2029 Foru Dekretuaren bi-
dez, desgaitasuna duten pertsonen-

tzako zentroetako Arreta Beharraren Adie-
razle Sozial berria onartu du. Tresna horrek 
desgaitasuna duten pertsonentzako zentro 
espezifikoetako plazak eskuratzeko lehenta-
sun-irizpideak definitzen eta ebaluatzen ditu, 
pertsona horien gizarte-premiari, egoera so-
ziofamiliarrari eta inguruneari buruzko alder-
diak behar bezala kontuan hartuta. 
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b.-	«Normaltasun	 berria»	 lortzeko	 konfi-
namenduaren	 arintze-faseetan, gal-
derak errealitate berria eratzean sortu 
daitezkeen egoeretara egokituz: men-
dekotasun-egoerei arreta ematea, en-
plegua, hezkuntza, espazio publikoko 
mugikortasuna, aisialdiko baliabideak 
eskuratzea, garraio publikoa erabiltzea, 
desgaitasuna duten pertsona instituzio-
nalizatuen errealitatea, eta abar. Infor-
mazio-bilketa kualitatiboagoa izan zen 
oraingoan, proposamenak eta ekar-
penak aurkeztuz; online inprimakiaren 
bidez bildu zen informazioa.

c.-	«Normaltasun	 berrian», proposamen-
multzoa egiteko desgaitasunaren ar-
loko politika publikoak eraldatze aldera, 
desgaitasuna duten pertsonen eskubi-
deetan eta bizi-kalitatean eragina duten 
alderdietan sortutako gabeziak aztertu 
eta baloratu ondoren. Fase hori online 
partaidetza-tailer baten bidez egin zen, 
eremu hauetan balorazioak eta propo-
samenak jasotzeko:

•	 Etxeko arreta-eredua

•	 Egoitzako arreta-eredua

•	 Osasuna

•	 Desgaitasuna duten pertsonen par-
taidetza 

•	 Irisgarritasuna eta laguntza-pro-
duktuak

Ondorio gisa, eta erakunde publikoei eta 
gizarteari parte hartzeko prozesuan ze-
har proposatutako eskaera nagusien berri 
emateko, kanpaina bat egin da, animazioa 
erabiliz, pertsona guztien aukera-berdin-
tasuna bermatuko duen gizarte inklusi-
boaren esparruan desgaitasuna duten 
pertsonen eskubideak bultzatzeko beharra 
ikusarazteko.

COVID-19ARI ETA 
DESGAITASUNA 
DUTEN PERTSONEI 
BURUZKO PARTE-
HARTZE PROZESUA

Covid-19aren pandemiaren esparruan 
hartutako konfinamendu-neurri zo-
rrotzenak hastearekin batera, elkar-

tu elkarteak parte hartzeko prozesu bat 
hasi zuen desgaitasun fisikoa duten Gi-
puzkoako pertsonen artean.

Erakunde publikoek hartutako neurriek 
eta aplikatutako gobernantza-ereduak era-
gindako ikusezintasuna kontuan hartuta, 
desgaitasuna duten pertsonei ahotsa ema-
tea izan da helburu nagusia, bai eta des-
gaitasun fisikoa duten pertsonen egoerari 
eta beharrei buruzko beharrezko informa-
zioa biltzea ere, Federazioak gauzatutako 
elkarte-jardueran txertatzeko.

Prozesu hori Covid-19ak eragindako kri-
sialdi sanitario, sozial eta ekonomikoaren 
hainbat fasetan garatu da:

a.-	Konfinamenduan	 zehar, oinarrizko 
esparruetako egoera eta beharrak 
ezagutzeko helburuarekin, hala nola, 
mendetasun-egoerak zaintzeko ba-
liabideak, familiartekoak zein profe-
sionalak; osasun-zerbitzuetarako sarbi-
dea; elikagaiak, sendagaiak eta premia 
biziko produktuak eskuratzea; informa-
zioaren eta komunikazioaren teknolo-
gietarako sarbidea; boluntariotzako ba-
liabideak; laguntza-produktuak, etab. 
Informazio hori guztia online inprimaki 
baten bidez nahiz Federazioko talde 
profesionalak egindako telefono-deien 
bidez bildu zen.
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ELKARTUK 
ERREKURTSOA 
AURKEZTU 
DU EGOITZA-
ZENTROETAKO 
BISITA ETA IRTEEREN 
ERREGULAZIOAREN 
AURKA

Joan den urrian, elkartuk aukerako 
berraztertze-errekurtsoa aurkeztu 
zuen Gizarte Politiketako Departa-

mentuko foru diputatuaren irailaren 25eko 
700/2020 Foru Aginduaren aurka. Foru 
Agindu horrek adinekoentzako eta des-
gaitasuna duten pertsonentzako egoitza-
zentroetako bisitak eta irteerak arautzen 
ditu. Elkarturen ustez, zirkulazio askerako 
oinarrizko eskubidea urratzen du eta egoi-
tza-zentroen erabiltzaile diren desgaitasu-
na duten pertsonak diskriminatzen ditu.

Foru Aginduak ezartzen du, irteerak na-
gusiki paseo terapeutikoak izango direla, 
eta zentroaren inguruko espazio irekietan 

egingo direla, senideen edo hurbilekoen 
laguntzarekin (gehienez ere bi), eta astean 
gehienez bi irteera egingo direla, bakoitza 
gehienez ordubetekoa. Era berean, zen-
troak berak zehaztuko ditu irteeren ordu-
tegiak.

Federazioaren ustez, egoitza-zentroetako 
irteerak egiteko ezarritako baldintzek 
mugatu egiten dute, ia deuseztatu arte, 
desgaitasuna duten pertsonen zirkulazio 
askerako eskubidea, bai eta erabakiak 
askatasunez hartzeko eskubidea ere, eta 
desgaitasunagatiko diskriminazio-kasu 
larri bat eragiten dute, Covid-19ak eragin-
dako pandemiaren esparruan beste herri-
tarrentzako aurreikusten ez diren baldin-
tzak ezartzen baititu.

Era berean, salatu nahi dugu, foru-agin-
duaren edukia kontraesanean dagoela 
Zentro soziosanitarioetan Covid-19tik 
babesteko protokoloarekin (2020ko irai-
laren 22koa). Protokolo hori Eusko Jaur-
laritzako Osasun Sailak egin zuen, eta 
ez du irteeretarako halako murrizketarik 
aurreikusten. Are gehiago, agerian gera-
tzen da Gipuzkoan ezarritako erregulazioa 
murriztaileagoa dela Bizkaiko eta Arabako 
lurraldeetan ezarritakoak baino, eta horrek 
gehitu besterik ez du egiten desgaitasu-
na duten pertsonentzako egoitza-ereduak 
eragiten duen bereizketa eta bazterketa.

Azken batean, elkartuk eskatzen du balio-
gabetzea irailaren 25eko 700/2020 Foru 
Aginduan ezarritako irteera-araubidea, eta 
elkarrizketa-prozesu bat hastea, desgaita-
suna duten pertsonak ordezkatzen dituz-
ten erakundeekin (erantzukizun publikoko 
zerbitzuen kudeatzaileez gain) lankidetza-
gobernantzaren esparruan, Desgaitasu-
na duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Konbentzioak aitortutako eskubideak ber-
matuko eta errespetatuko dituen irteera-
araubide bat arautzeko.
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udalei, espazio publikoen irisgarritasun uni-
bertsalaren baldintzetan izan zezakeen kal-
teagatik kezkatuta, eta arlo horretan inda-
rrean dauden arauak betetzeko eskatu zien.

Era berean, Gipuzkoako hondartzen espa-
rruan hartutako neurriek desgaitasuna eta/
edo mugikortasun urria duten pertsonak 
bainatzeko laguntza-zerbitzuak kentzea ekar 
zezaketenez, jakinarazpena bidali zitzaien 
eraginpeko udalerriei eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiari, eta salatu zen «ulertezina eta 
onartezina izango zela, diskriminazioagatik, 
desgaitasuna duten pertsonentzako bainu 
egokituen zerbitzu publikoa bertan behera 
uztea». Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ri eskatu zitzaion, zerbitzu hori eskaintzen 
jarraitzea lotuta egon zedila, nahitaez, hon-
dartzetako 2020ko denboraldiaren kudeake-
tari buruz gainerako biztanleentzat hartutako 
erabakiarekin.

KIROL-ARLOKO 
ZERBITZUAK ETA 
INSTALAZIOAK

Azken hilabeteetan, Donostiako eta 
Pasaiako udalek dagozkien izapideak 
egin dituzte kirol-arloko zerbitzuen eta 

instalazioen erregelamenduak onartzeko, 
udal kirol-instalazioen erabilera eta instala-
zio horietan ematen diren zerbitzuak arautze 
aldera.

Donostian zein Pasaian, elkartuk jendau-
rrean jartzeko izapidean alegazioak aurkeztu 
ditu, eta, besteak beste, honako alderdi 
hauek defendatu ditugu:

•	 Pertsona guztiek kirol-arloko instala-
zioak eta zerbitzuak erabiltzeko duten es-
kubidea berariaz aitortzea, Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Konbentzioan ezarritakoa betetzeko.

IRISGARRITASUN 
UNIBERTSALA 
PANDEMIA GARAIAN

Covid-19ak eragindako testuinguruak 
arriskuan jarri duen eskubide ugarie-
tako bat irisgarritasun unibertsala da, 

eta, horren ondorioz, desgaitasuna duten 
pertsonek ezin izan dituzte espazio, baliabi-
de edo zerbitzu batzuk berdintasun-baldin-
tzetan erabili.

elkartuk behin eta berriz eskatu du egoera 
berri honetan ere irisgarritasun unibertsala 
erabat bermatzea, eta hainbat arlotan (etxe-
bizitza, osasuna, garraioa, kultura, establezi-
mendu publikoak, komunikazio-politikak, 
etab.) pandemiari aurre egiteko hartu diren 
neurrietan diseinu unibertsala eta aukera-
berdintasuna bermatzeko beharra kontuan 
hartzea.

Zehazki, eta Covid-19ak eragindako krisial-
diaren esparruan ostalaritza-sektorearen 
jarduera ekonomikoa bultzatzeko udal-ere-
muan neurriak hartu zirela jakinda (besteak 
beste, terrazak handitzeko malgutasuna), Fe-
derazioak idazki bat bidali zien Gipuzkoako 
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terminologia egoki erabiltzeko proposa-
mena.

•	 Desgaitasuna duten pertsonek kirol-
instalazioetan dauden beharrezko la-
guntza-produktu egokiak, materiala eta 
ekipamendu irisgarriak eskuratzeko eta 
erabiltzeko eskubidea, kirol-arloko insta-
lazioak eta zerbitzuak aukera-berdinta-
sunean erabili ahal izango dituztela ber-
matzeko.

•	 Kirol-arloko instalazio eta zerbitzuetako 
irisgarritasun unibertsalaren arloan inda-
rrean dauden arauak betetzea, eta kirol-
jardueraren izaera inklusiboa bermatze-
ko beharrezko neurriak hartzea.

Alegazio batzuk onartu badira ere, herritar 
guztiek berdintasun-baldintzetan kirola egi-
teko aukera emango luketen zenbait kontu 
egiteke daude. Helburu hori lortzeko lanean 
jarraituko du Federazioak, elkarte-mugi-
mendu osoarekin lankidetzan.

TAXI EGOKITUAK 
EROSTEKO 
LAGUNTZEN 
DEIALDIAREN 
AURKAKO 
ERREKURTSOA

elkartuk aukerako berraztertze-erre-
kurtsoa aurkeztu du VT baimenaren 
jabeentzako Gipuzkoako Foru Al-

dundiaren laguntza-programaren oina-
rri arautzaileen eta 2020ko deialdiaren 
aurka. Laguntza horiek mugikortasun 
urriko pertsonentzat egokitutako autota-
xiak erosteko dira.

Erreklamazioaren arrazoia da oinarriek 
aukera ematen dutela azaroaren 23ko 
1544/2007 Errege Dekretuko VII. erans-
kinaren 2. atalean ezarritako betekizuna 
betetzetik salbuesteko (1544/2007 Errege 
Dekretua, azaroaren 23koa, ezgaitasunen 
bat duten pertsonak garraio moduetara 
iritsi eta horiek erabiltzeko behar dituzten 
oinarrizko irisgarritasun eta bereizkeria 
ezeko baldintzak onesten dituena); izan 
ere, taxi- edo autotaxi-zerbitzua ematen 
duten ibilgailuek, irisgarritzat jo daitezen, 
bete behar dituzten baldintza teknikoak 
aipatzen ditu. 

Federazioaren ustez, guztiz inkongruen-
tea da, bai eta indarrean dauden arauen 
aurkakoa ere, irisgarritasun unibertsala-
ren arloko arauak betearaztea sustatu nahi 
duen laguntza publikoen deialdi batek 
arauak ez betetzea, eta horrek errealitate 
bat iraunarazten lagun dezake: mugikorta-
sun urriko pertsonek autotaxi ibilgailuetan 
berdintasun-, segurtasun- eta duintasun-
baldintzetan bidaiatzeko duten eskubidea 
bermatuta ez egotea. Era berean, egoera 
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horrek Gipuzkoako lurraldean ibilgailu 
egokituen gutxieneko kopuru bat egoteari 
buruzko legezko betebeharrak ez betetzea 
ekar dezake.

Bestalde, elkartuk Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Mugikortasuneko eta Lurralde 
Antolaketako Departamentuari adierazi 
dio erabat gaitzesten duela lehen aipatu-
tako laguntza-programaren 2020ko deial-
diko aurrekontua murriztea, mugikor-
tasun urriko pertsonentzat egokitutako 
autotaxiak erosteko. Izan ere, 36.000 
euroko gastua baimentzen du ekitaldi 
honetarako, baina azken urteetan, aldiz, 
gastua 72.000 eurokoa izan zen. Neurri 
hori atzerakada larria da Gipuzkoako lu-
rraldean garraio publikoaren irisgarrita-
sun unibertsaleko baldintzak sustatzeko 
politiketan, kasu honetan mugikortasun 
urriko pertsonentzat egokitutako ibilgailu 
autotaxiei dagokienez.

ALDI BATERAKO 
LAN-POLTSEI 
BURUZKO ARAUDIA

Irungo Udalean aldi baterako lan-poltsak 
kudeatzeko erregelamenduaren hasierako 
onespenaren berri izan ondoren, elkar-

tuk alegazioak aurkeztu ditu, desgaitasuna 
duten pertsonen aldeko ekintza positiboko 
neurriak sartzeko.

Zehazki, proposatu da % 33ko desgaitasuna 
edo handiagoa duten pertsonen alde egitea 
hiru kontratu edo izendapenetik bat, harik 
eta Legeak desgaitasuna duten pertsonak 
kontratatzeko administrazio publikoei erre-
serbatutako kuotara edo negoziazioan eza-
rritakora (kuota handiagoa baldin bada) iritsi 
arte.

Neurri hori onartu egin du Irungo Udalak 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Do-
nostiako Udalaren aldi baterako lan-poltsak 
erregulatzen dituzten arauetan aurreikusita 
dago, desgaitasuna duten pertsonek lan-
ingurune ireki, inklusibo eta irisgarrian lane-
ratzeko aukera izan dezaten, Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei buruzko Kon-
bentzioan aurreikusitako baldintzetan.


