
(III).3.
Ezintasunen bat duten pertsonak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Arartekoaren jardueran ezin bes teko tokia izan dute beti ez-
gaitasunen bat duten per tsonen eskubideek. Eremu honetan 
egin ditugun jardueren bidez, gizarte osoaren (orokorrean) 
eta agintari publikoen (zehaz ki) sen tsibilizazio eta inplikazio 
handiagoa sustatu nahi izan dugu, gure hiriak edo herriak 
diseina tzerakoan, gizarte-baliabideak antola tzerakoan eta 
gure harreman per tsonalak imajinatu eta praktika tzerakoan 
paradigma eta pen tsamoldeak alda tze aldera. Horren harira, 
gizakiaren fun tzionaltasunen diber tsitatea izan behar da al-
daketa horren buru, gure gaitasunen aniztasunarekiko erres-
petu eta begirunean oinarrituta.

Az ken bi hamarkada hauetan garran tzi handikoak izan dira 
ezgaitasunen bat duten per tsonek eta per tsonen tzako na-
hiz gizarte osoaren tzako egindako lorpenak. Horrenbestez, 
aukera-berdintasunari, bereiz keriarik ezari eta irisgarritasun 
uniber tsalari buruz ko abenduaren 2ko 51/2003 Legeak sus-
tapen berria eta berritua ekarri zuen ezgaitasunen bat duten 
per tsonak pareka tzeko politiketara. Bereiz keriarik eza, ekin-
tza positiboa eta irisgarritasun uniber tsala oinarriz ko arauak 
dira, honako helburu hau lortu nahi bada: ezgaitasunen bat 
duten per tsonek bizi tza politiko, ekonomiko, kultural eta so-
zialaren eremu guztietan aukera-berdintasunerako duten es-
kubidea bermatu eta aitor tzea.

Era berean, norberaren autonomia susta tzeko eta mende-
tasunari arreta emateko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak 
gizarte-zerbi tzuen garapen berri bat eratu nahi izan du, sis-
temaren babesa hedatu eta osa tzeko, Europako Ba tzordeak 
eskain tzen duen estatu sozialaren ereduak aurrera egin 
dezan. Baliabide horien aurreikuspena fun tsez ko tresna da 
mendetasun-egoerei arreta ematen zaiela berma tzeko eta 
norberaren autonomia, bizi-kalitatea eta aukera-berdinta-
suna susta tzeko.

Bestalde, Ezintasunak dituzten Per tsonen Eskubideei bu-
ruz ko Nazioarteko Hi tzarmenak (Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) 
(estatuan 2008ko maia tzaren 3an sartu zenak indarrean) in-
flexio-puntu bat eragin zuen ezgaitasunaren tratamenduan: 
ezgaitasuna giza eskubideen ikuspegitik jorratu behar da. 
Aurreko araudiak, izan ere, per tsonen arazo tzat jo tzen zuen 
ezgaitasuna. Beraz, araudi hori inspiratu zuen eredu mediko 

edo errehabilita tzailea gaindituta, eta gizarte-ereduaren ikus-
pegia gogoan izanda, hartuko diren irtenbideak ez dira per-
tsonei soilik bideratuta egongo, baita gizarteari ere, dauden 
bereiz keria-egoerak gaindi tzen saia tzeko. Ikuspegi horrekin 
onartu da, hain zuzen ere, abuztuaren 1eko 26/2011 Legea, 
ezgaitasunen bat duten per tsonen eskubideei eragiten dien 
araudia hi tzarmen honetara egoki tzen saia tzen dena, giza 
eskubideak urratu eta bereiz keria-egoerak sor tzen dituzten 
gizarte-desabantailak ezabatu ahala.

Hala ere, bizi dugun krisi-egoerak ondorio nabarmenak ditu 
gizartean. Eremu honetan, zehaz ki, adibide bat jar tzearren, 
I eta II. Mailen lagun tza per tsonalerako diru-lagun tzaren 
igoera salbu –oso neurri positibo tzat jo tzen duguna–, gaine-
rako neurriak –defizit publikoa zuzen tzeko aurrekontu, zerga 
eta finan tza arloko premiaz ko neurriei buruz ko abenduaren 
30eko 20/2011 Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez eta 
aurrekontu egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustape-
na berma tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 20/2012 
Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez hartutakoak– Arar-
tekoaren iri tziz a tzerapen nabarmena dira norberaren auto-
nomia susta tzeko eta mendetasunari arreta emateko poli-
tiken garapenean.

Nahiz eta az ken hamarkadetan ekonomiaren esparruan krisi 
desberdinak egon diren eta per tsonen ongizateari eta gizar-
te-eskubideei negatiboki eragin dieten, egun jasaten ari ga-
ren krisiak ez du parekorik eta, hain da larria, ezen orain arte 
gizartearen edo ongizatearen estatua deiturikoaren oinarriak 
gainbeheran baitoaz: elkartasunaren, ekitatearen eta gizarte-
justiziaren baloreak, per tsona ahulenen tzako lagun tzak eta 
eskubide sozial eta ekonomikoak. 

3/1985 Legearen arabera, “Arartekoa Legebil tzarraren goi 
ordez karia da, Konstituzioaren I. idaz puruan xedatutako 
eskubideak babesteko sortua. Eskubide horiek legeak eza-
rritakoarekin bat etorriz bermatu behar ditu, eta Autonomia 
Estatutuaren 9. artikuluan bildutako demokraziaren prin tzipio 
orokorrak bete daitezen zaindu”. Horretarako, erakunde ho-
nek, herritarrek eskatuta edo berak erabakita, herri-adminis-
trazioen jarduera ikertu behar du kexa-espedienteen bidez, 
baina, aldi berean, per tsonen eskubideak babesteko sistema 
eta politika publikoak ebaluatu behar ditu. Horretarako, agin-
tari publikoei gomendioak egingo diz kie edo  txosten, azter-
keta edo ideien ekoiz pena sustatuko du, per tsonen eskubi-
deekiko errespetuaren kultura edo horiek babesteko sistema 
indar tze aldera.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Hirigintzako irisgarritasuna eta 
garraiobideetako mugikortasuna

Aurreko urteetan bezala, ekitaldi honetan ere eremu ho-
netako kexa nagusiak instalazio berrien ezarpenean edo 
horien aldaketetan irisgarritasunaren araudia urra tzeari 
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 buruz koak izan dira. Hala bada, honako hu tsegiteak na-
barmendu daitez ke adibide gisa: Lakua auzoan Lanbideren 
bulego berri baterako sarbidea; udal-titulartasuneko kirol-
zentro baten instalazioak; lehen-hez kun tzako ikaste txe ba-
teko oztopo arkitektoniko garran tzi tsuak edo mugikortasun 
mugatuko per tsonen tzako erreserbatutako lekurik eza kirol-
estadio batean.

Az kenik, Gasteiz ko hiri-autobusetan instalatutako aho ts-  
sistema zalan tzan jar tzen zuen kexa bat aipatu beharra 
dago, 100 sinadura baino gehiago jaso bai tzituen, ez zelako 
 irisgarria eta normalizatua ikusmen-ezgaitasunen bat du-
ten per tsona gehienen tzat. Gai horren gaineko espedientea 
tramita tzean, Arartekoaren 2012ko ekainaren 29ko Ebaz pena 
ezarri zen. Horren bidez, garraiobidearen erabil tzaile guztiek 
informazio-sistema balia tzen dutela berma tzeko beharrez ko 
neurri guztiak har di tzala gomenda tzen zi tzaion Gasteiz ko 
Udalari. Hartara, ikusmen-urritasuna dutenek Gasteiz ko hiri-
garraioaren zerbi tzua modu normalizatuan, autonomoan eta 
seguruan erabil tzea bermatuko da. Udalak gomendio hori 
onartu zuen eta automatikoki fun tziona tzen duen sistema bat 
ezarri zuen, berau mar txan jar tzeko urrutiko mandoa behar 
izanik gabe.

2.2. Hezkuntza
2012. urtean Eskola Inklusiboaren esparruan Aniztasunari 
Eran tzuteko Plan Estrategikoa jarri da mar txan. Plan horren 
barruan hainbat helburu, xede eta ekin tza estrategiko ezarri 
dira, az ken finean ikasle guztien hez kun tzarako eskubidea 
berma tzeko.

Plan honen ebaluazio eta jarraipenak ikasleei hez kun tzatik 
eskain tzen zaien eran tzuna hobe tzen lagunduko duelakoan 
gaude, egoera horrek hainbat kexa sustatu baititu, besteak 
beste gaitasun altuko ikasleen kasuan edo arreta-defiziten 
arazoak dituztenen kasuan.

Arartekoaren 2012ko azaroaren 29ko ebaz penaren esana 
ere nabarmen tzekoa da. Kasu horretan hez kun tza-behar 
bereziak dituen adingabe batek hez kun tzako lagun tzaile-
espezialista baliabidea edukiko zuela berma tze aldera hartu 
zen ebaz pena. Adingabe horri bere familiaren e txebizi tzatik 
gertu dagoen ikaste txe hi tzarmendunean matrikula tzeko bai-
mena eman zioten. 

Era berean, “Euskal Gorrak” Per tsona Gorren Elkarteen 
Euskal Federazioak hainbat kexa bidali diz kigu en tzumen-
ezgaitasunen bat duten ikasleen beharrizanei dagokienez, 
zehaz ki hiz kun tzen ikaskun tzan edo lanbide-heziketako ikas-
keta jakin ba tzuetan dauden ikasleei dagokienez.

Uniber tsitatearen alorrean ere honi buruz ko salaketak egon 
dira. Medikun tza Fakultateko ikasle batek bat-batean en-
tzumen-ezgaitasun bat jasan zuenez, ikasle horri babesa 
emateko aukera plantearazi diogu Ezgaitasunak dituzten 
Per tsonen tzako Zerbi tzuari. Gogor saiatu gara uniber-
tsitateak estenotipiaren teknikak sar tzeko edo tradizionalki 
babes-langileei ematen zaiz kien zereginak handi tzeko auke-
ra balora zezan. Uniber tsitateak, hala ere, planteatutako pro-
posamenak baztertu ditu, neurrigabeak direla argudiatuta. 
Zori txarrez, babes-falta honen ondorioz az kenean ikasle ho-
nek medikun tza ikasten jarrai tzeari u tzi dio.

2.3.  Herri-administrazioen zerbitzurako 
langileak

Aurten, arlo honetako jarduera-planean ezarritako ildoei ja-
rraiki, ezgaitasunen bat duten per tsonen taldeaz arduratu 
gara bereziki, eta herri-administrazio euskaldunek euren aldi 
baterako lan-pol tsetan dauden eta ezaugarri hauek dituzten 
per tsonei ematen dieten tratamenduan sakon tzeko erabakia 
hartu dugu.

Horren harira, Langile Publikoaren Oinarriz ko Estatutuan eta 
Euskal Fun tzio Publikoari buruz ko uztailaren 6ko 6/1989 Le-
gean lan-eskain tza publikoetan ezgaitasunen bat duten per-
tsonen tzako lanpostuen nahitaez ko erreserba arau tzen da. 
Araudi horiek karrerako fun tzionarioaren eta langile finkoaren 
sarbideari buruz ari dira soilik eta ez dute aurreikusten aldi 
baterako edo bitarteko enplegua eskura tzeko biderik ezgai-
tasunen bat duten per tsonen tzat. Gure ustez, egoera hori 
gorabehera, administrazioak neurri positiboak har di tzake 
kontratatutako edo bitarteko izendatutako langileetako ba-
tzuk talde honetako per tsonak izan daitezen.

Aldi baterako lan-pol tsak arau tzen dituzten arauek, hain 
zuzen ere, orokorrean bi iriz pideren arabera ezar tzen dute 
kideen ordena: lan-eskain tza publikoen ondorioz ko hau-
taketa-prozesuetan eskuratutako sailkapenen arabera eta 
Administrazioan emandako zerbi tzuen arabera. Hala ere, 
gure ustez hautagaiek lanpostua gara tzeko gaitasun na-
hikoa badute, Espainiako Konstituzioak fun tzio publikorako 
sarbideari buruz ezar tzen duen bezala, ez dago eragoz penik 
per tsona-talde honi aldi baterako enplegurako sarbidea ber-
matuko dioten beste formula ba tzuk bila tzeko. Horretarako, 
erreserba-kuota bereziak ezar daitez ke, lanpostu jakin ba-
tzuk erreserba daitez ke edo esandakoa lor tzeko beste edo-
zein neurri har daiteke.

Helburu hori lor tze aldera, hau da, ezgaitasunen bat duten 
per tsonek aldi baterako lana eskura tzeko aukera handiagoak 
dituztela berma tzeko formulak ezar tze aldera, eta horreta-
rako gure autonomia-erkidegoko herri-administrazio desber-
dinen egoera (gai honi dagokionez) kontuan hartu behar dela 
gogoan izanda, horietako ba tzuen lankide tza eskatu dugu, 
gu txienez honako datuak emango ziz kigun  txostena bidal 
ziezaguten: (1) beren erakundean aldi baterako zerbi tzuak 
ematen ari diren eta ezgaitasunen bat duten per tsonen ko-
puru osoa eta por tzentaje horrek aldi baterako langile guztien 
aldean osa tzen duen por tzentajea eta (2) beren erakundean 
aldi baterako kontratazio-pol tsen kudeaketa arau tzen duen 
legedian ezgaitasunen bat duten per tsonen tzako aurreiku-
sitako erreserba-kupoen edo an tzeko ezaugarriak dituzten 
neurrien zehaztasuna. 

Nahiz eta  txosten hau ida tzi den unean oraindik ez dugun 
jaso eskatutako informazio guztia, erakunde honek jaso di-
tuen datuak aztertuta zera egiaztatu ahal izan da: gai honi 
buruz ko araudi espezifikorik egon ez arren, herri-administra-
zio euskaldun ba tzuek neurri positiboak hartu dituzte ezgai-
tasunen bat duten per tsonek enplegu publikorako sarbide 
errazagoa izan dezaten. Edonola ere, egindako azterketaren 
arabera, aldi baterako langile publiko gehien ba tzen den ad-
ministrazioetan ez da halako aurrerapenik egon.

Adibide gisa, Jaurlari tzaren Kon tseiluak 2006ko maia tzaren 
30ean hartutako akordioan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
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Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoe-
tan aldi baterako zerbi tzuak emateko langileak hauta tzeari 
buruz koan, eta Fun tzio Publikoko sailburuordearen 2006ko 
ekainaren 14ko ebaz penean, lan-pol tsak era tzeko prozesua 
dei tzen duen horretan, ez da neurri positiborik aurreikusi 
ezgaitasunen bat duten per tsonei aldi baterako enplegu pu-
blikorako sarbidea errazteko.

Hori dela eta, gai hau jorra tzen duen gomendio orokor bat 
prestatu dugu (argitara tzeke dagoena), gaur egun honen 
inguruko aurreikuspenik ez daukaten herri-administrazioei 
bereziki zuzendua, aldi baterako kontratazioen pol tsak arau-
tzen dituzten legeetan ezgaitasunen bat duten per tsonei be-
ren ezaugarrien araberako lanpostuetarako sarbidea erraz-
tuko dieten bereiz keria positiboko neurriak ezar daitezen, 
betiere enplegu publikorako sarbidea arautu behar duten 
prin tzipioak bermatuz.

2.4.  Ogasuna
Zergei buruz ko araudian zerga-onura ba tzuk jaso tzen dira 
(salbuespenak, hobariak, murriz ketak…). Horien bidez ezin-
tasunen bat duten per tsonen familiei nolabaiteko ordaina 
eman nahi zaie, eta, aldi berean, familia horiei eragiten dien 
gaitasun ekonomiko baxuagoa zaindu.

Kontuan hartu beharra dago ezgaitasunen bat duten per-
tsonek gastu osagarri asko ordaindu behar dituztela onda-
sunak edo zerbi tzu orokorrak eskura tzean, jasaten duten 
ezgaitasunekin berariaz lotutako ondasun eta zerbi tzuen 
gastuez gain –lagun tza teknikoak, lagun tza per tsonala, 
tratamendu medikoak, terapeutikoak, habilita tzaileak eta 
errehabilita tzaileak, medikamenduak–. Ikerketa berrien ara-
bera, ezgaitasunen bat duten per tsonen e txeen batez bes-
teko diru-sarrera gainerakoena baino % 25 inguru baxua-
goa da. 

Hala ere, orain arte ezgaitasunen bat duten per tsonei aplika-
tutako zerga-onurak oso murri tzak izan dira eta, gainera, 
aplikazio horrek desadostasunak eragin ditu.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergak (TMIZ) 
salbuespen bat jaso tzen du ezgaitasunen bat duten per-
tsonen tzat. 2009an, hala ere, zerga hori aldatu egin zen 
eta oraindik ere bidali izan digute horren gaineko kexarik, 
aitortu zi tzaiz kien onuretan murriz keta bat egon dela uste 
baitute ukituek.

Halaber, salbuespen honek eske izaera dauka, hau da, zerga-
ren subjektu pasiboak aurretiaz eskatu behar du. Nahitaez ko 
eskaera egin ondoren, administrazioak egiaztatu egin behar 
du ea onura aplika tzeko baldin tza guztiak bete tzen diren, 
eta, horren arabera, onura onartu edo ukatuko du.

Salbuespenaren ondoreei dagokienez, udalerrien Kudeaketa 
eta Bilketa Ordenan tzetan ezarrita daude eta hurrengo ur-
tean aldatu ohi dituzte, zerga-onura emateko erabakia ekital-
di horretako zerga sortu ondoren hartu denean.

TMIZ urteko zerga da, urte bakoi tzeko urtarrilaren 1ean sor-
tzen da, eta, beraz, eskaera onar tzen bada eta zerga sortu 
ondoren aurkeztu bada, ondorioak hurrengo ekitalditik au-
rrera aplika tzen dira.

2.5. Osasuna
Atal honetako kexa ba tzuk azter tzean ez dugu zalan tzarik 
izan ukapen-arrazoien legez kotasunari dagokionez (adibi-
dez, karbonoz eginiko elementuen bazterketa, irailaren 
15eko 1030/2006 Errege Dekretuko 6. eranskineko 7. ata-
lean aurreikusitakoa). Hala ere, zenbait produktu eskura-
tzeko aukera onartu beharko li tzatekeela uste dugu, betiere 
haren beharrizana eta abantaila justifikatu badaitez ke, per-
tsona interesdunaren egoeran oinarrituta. 

Ildo horretatik, produktu berrienen (adibidez, lehen aipatu-
tako karbonoz ko protesiak) eskutik etor daitez keen abantai-
la logikoez harago, onartuta dauden produktuak berri tzeko 
aurreikusitakoa baino erabilera luzeagoa emango bali tz, 
pen tsa tzekoa da horien kostua konpen tsatuta geratu aha-
lko li tzatekeela. Hori horrela, zera eskatu genion osasun-
administrazioari: salbuespen orokorraren araua ez dadi-
la salbuespenen onarpenari lotuta egon, salbuespen hori 
aitor tzeko egoera objektibizi tzea posible denean. Zaila dela 
ahaztu gabe, Osasun Sailak eskaera hori Osasuneko Lurral-
de arteko Kon tseiluko organo egokian sar tzeko asmoa duela 
adierazi digu

2.6.  Norberaren autonomia sustatzea 
eta mendetasunari arreta ematea

2.6.1. Aurten foru-erakundeen ebaluazio-ekipoek aitor
tutako mendetasunmailarekiko desadostasunaren on-
dorioz planteatutako kexak nabarmen igo dira, batez ere 
Arabako lurralde historikoan.

Baremo berria aplika tzean (o tsailaren 11ko 174/2011 Errege 
Dekretua autonomia per tsonala susta tzeari eta mendetasun-
egoeran dauden per tsonak zain tzeari buruz ko abendua-
ren 14ko 39/2006 Legean ezarritako mendetasun-egoera 
ebalua tzeko baremoa onar tzen duena eta 2012ko o tsailaren 
18an sartu dena indarrean), kasu askotan murriztu egin da ai-
tortutako mendetasun-maila eta, ondorioz, familia-inguruko 
zain tzetarako oker jasotako diru-lagun tzen erreklamazioak 
igo egin dira. Gai hau sakon aztertu da adinekoen taldeari 
buruz ko kapituluan. 

2.6.2. Urte hasieran Biz kaiko ebaluazio-prozeduren 
a tzerapenagatiko kexak igo egin ziren, e txeak bisita tzen 
dituen erakunde arduradunaren kontratazioan hainbat go-
rabehera egon zirelako. Bere garaian, erakunde honek argi 
eta garbi adierazi zuen mendetasuna ebalua tzeko zeregi-
nak foru-erakundeetako langileek egin behar zituztela, nola 
eskura tzen diren datuen izaera oso per tsonala delako, hala 
independen tziaren prin tzipioa bermatu eta egoera desero-
soak (kasu honetakoa bezalakoa) saihestu behar direlako, 
betiere Autonomia Per tsonala Susta tzeko eta Mendetasun 
Egoeran dauden Per tsonak Zain tzeko abenduaren 14ko 
39/2006 Legeko 28.6 artikulua betez (AMZL).

2.6.3. Ezgaitasun fisikoa duen per tsona batek bere on-
doeza adierazi zigun, gure administrazioak “a tseden” hi tza 
erabili duelako aldi baterako egonaldien zerbi tzuei buruz 
min tza tzean. Bere ustez, zerbi tzu horiek erabil tzaileen auto-
nomia per tsonala susta tzeko dira eta ez dira aldez aurretik 
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“ezgaitasunen bat duen per tsonarengandik a tseden” har-
tzeko bide gisa jo behar. Aldez aurretiko balorazio hori irain-
tzailea irudi tzen zi tzaion. 

Erakunde honen iri tziz, hi tz hori plantea tzeko abiapuntu izan 
dira Bizimodu Independentearen Mugimendua, batetik, eta 
diber tsitate fun tzionaldun per tsonaren per tzepzioa gaindi-
tzeko beharrizana, bestetik. Hala, ezinbestekoa da gizarteak 
berak sor tzen dituen eragoz pen eta zailtasunei eta bereiz-
keria-elementuak gaindi tzea xede duten politika publikoak 
susta tzeko beharrizanari errepara tzea.

Nahiz eta ikuspegi hori herri-administrazio  euskaldunek 
eskain tzen dituzten programa eta zerbi tzu askotan nabar-
men tzen den, argi dago oraindik bide luzea dagoela egite-
ke. Horrenbestez, “a tseden” hi tza, aipatutako prin tzipioak 
gauza tzen lagun tzen ez duena, oraindik ere erabil tzen da 
eta, berez, Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbi tzuei 
buruz ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeko 22.2.5 artikuluan 
(Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemako Prestazioen eta Zerbi-
tzuen Katalogoari buruz koan) ager tzen da.

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alorrean len-
goaia ez sexista erabil tzeak bereiz keria gaindi tzen lagun-
tzen duen bezala, ezgaitasunaren eremuan lengoaia ez 
estigmatiza tzailea erabil tzeak gizartera tze-kota altuagoak 
lor tzen lagunduko digu, eta, horrez gain, per tsonen duinta-
sunarekiko errespetua bermatuko du.

2.6.4. Ezgaitasun-mailaren kalifikazioa

Hainbat kexa tramitatu dira aitortutako ezgaitasun-maila-
rekiko desadostasuna hiz pide. Hori dela eta, planteatutako 
erreklamazioa ezesten duen ebaz penarekin batera erabaki 
hori har tzeko arrazoiak berariaz azal tzen dituzten  txostenak 
bidal tzea egokia irudi tzen zaigula jakinarazi diogu dagokion 
foru-erakundeari.

Txosten horiek (batez ere Ebaluazio eta Orientazio Zerbi-
tzuarena eta Lege Aholkulari tzako Zerbi tzuarena) ezinbeste-
ko tresna dira herritarrek informazioa izan dezaten eta, nahi 
izanez gero, beren burua defenda dezaten.

Biz kaiko Foru Aldundiak zera jakinarazi digu, aukera hori 
azter tzen ari direla, eta, horretarako, jakinaraz pen-prozesu 
informatikoa hobe tzeko asmoa dutela. Praktikan aurreikus-
pen hori bete tzea espero dugu.

2.7. Etxebizitza
Aurten herritarrek hainbat kexa bidali diz kigute, beren 
e txebizi tzako irisgarritasun-baldin tzei buruz ko ziurtagiria 
(babestutako e txebizi tza egokitua eskura tzeko beharrez koa 
dena) lortu ezin zutela eta gure esku-har tzea behar zutela 
adieraziz.

Erreklamazio-egileek azaldutakoaren arabera, beren jabe-
tzako e txebizi tzek ez zituztenez bete tzen beren bizikide tza-
unitateko per tsonek behar zituzten irisgarritasun-baldin tzak, 
babes ofizialeko e txebizi tzen kooperatiba batek sustatutako 
e txebizi tza-zoz keta batean parte har tzeko aukera eskatu 
zuten eta kooperatiba horrek, indarreko araudian ezarri-
takoaren arabera, beren e txebizi tzak sarbide eta igogailuei 
buruz ko zehaztapenak bete tzen ez dituela froga tzen duen 
ziurtagiri teknikoa aurkezteko eskatu zien.

Erreklamazio-egileek salatu zutenez, Biz kaiko Foru Aldun-
dian nahiz Bilboko Udalean ziurtagiri hori eska tzean, berau 
emateko eskumenik ez zutela jakinarazi zieten, eta, ondorioz, 
ezin izan zuten babestutako e txebizi tza egokituen onuradun 
izateko ziurtagiria eskuratu. 

Herritarren erreklamazio hauek jaso tzean zera ondorioztatu 
ahal izan dugu, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailaren 
eta aipatutako foruko eta tokiko administrazioen artean ko-
ordinazio-arazo garran tzi tsua dagoela eta hainbat eragoz pen 
eragin diz kiela babestutako e txebizi tza egokitu hauek eskatu 
dituzten per tsonei. Izan ere, alferreko kudeaketa ugari egin 
behar izan dituzte, sailak berak eskatuta, herri-administrazio 
desberdinetan.

Urteko  txosten honen amaieran, E txebizi tza, Herri Lan eta 
Garraio Sailari premiaz eskatu genion azalpen- txostena jaso 
dugu. Eskaera horretan, beharrez ko neurriak har tzeko eska-
tu genion, koordinazio-falta hori zuzen zezan eta herritarrei 
babestutako e txebizi tza egokitua eskura tzeko agiria nola eta 
non eskuratu azal ziezaien.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Atal honetan honako gaia jorratuko dugu lehenda-
bizi: Vitoria-Gasteiz ko Udalak Zulueta Jauregia ezarri zuen 
Europako hiriburu berdearen (European Green Capital) egoi-
tza nagusi gisa eta eraikin horrek irisgarritasun uniber tsala 
berma tzen ez duenez, erakunde honek ofizioz ko jarduera 
hasi zuen. Eraikin horretan 13 maila dituen eskalinata bat 
dago eta horrek bertara tzea eragozten die mugikortasun 
murriztua duten per tsonei. Per tsona horien tzako sarbidea 
eraikinaren a tzealdean egotea aurreikusita zegoen, hau da, 
higiezinaren sotorako sarbidean. Baina ate horrek ere ez 
zuen sarbide egokia berma tzen, hiri-inguruneen, espazio 
publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sis-
temen irisgarritasun-baldin tzei buruz ko arau teknikoak onar-
tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan eskatutako 
baldin tzetan.

Erakunde honek egindako eskaerari eran tzuteko, Vitoria-
Gasteiz ko Udalak eraikinaren barrualde nahiz kanpoaldeko 
sarbidean irisgarritasuna hobe tzeko hartu nahi ziren neurrien 
berri eman zigun. Hala ere, proposatutako irtenbideek, aurre-
ra eramanez gero, indarreko araudian ezarritako gu txieneko 
praktikotasun-parametroak soilik berma tzen zituzten baina 
ez zuten harago joateko ahaleginik egiten, hau da, ez ziren 
saia tzen instalazio berri batean eskatuko liratekeen parame-
troak lor tzen, gure eremu autonomikoaren barruan aurreiku-
sitako irisgarritasun-iriz pideei jarraiki.

Hori guztia dela eta, Arartekoak 2012ko mar txoaren 20ko 
ebaz pena ezarri zuen, Gasteiz ko Udalari gomendatuz 
beharrez koak diren neurriak har di tzan per tsona guztiek 
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 Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 
2012) egoi tza den Zulueta Jauregian duintasunez eta ber-
dintasunez sar tzeko aukera eduki dezaten.

Udal-arkitektoak egindako  txostenean hartutako neurriak 
jaso tzen ziren eta,  txostenaren arabera, ez ziren bete tzen 
araudi aplikagarrian ezarritako baldin tzak. Horrenbestez, 
egindako gomendioa ez zutela onartu suposatu genuen.

3.2. Bestalde, nabarmen tzekoa da erabilera publikoko 
eraikinetako irisgarritasunaz gain, urte hauetan zehar igo-
gailurik ez duten egoi tza-eraikun tzen irisgarritasuna ere 
planteatu izan dela. Horren harira, arazo hau jorra tzen duen 
gomendio orokor bat (argitara tzeke dagoena) egin dugu, bi 
gai nagusitan oinarrituta. Batetik, agintari publikoek jabeen 
erkidegoei oztopo arkitektoniko hauek ezaba tzeko beha-
rrizana ezarri ote diezaieketen zehaztu nahi izan genuen. 
Bestetik, igogailua instala tzeak edo barrera arkitektonikoak 
ezaba tzeak eraikun tzen segurtasun edo gaikun tzarako ara-
zoak sor tzen dituenean, administrazioen iriz pidea zein izan 
beharko li tzatekeen planteatu genuen.

3.3. Atal honetan, EAEn eremu horretan lan egiten duten 
elkarteek eta erakunde honek izan dituzten topaketei buruz 
min tzatu nahi dugu. Beti pen tsatu izan dugu elkarte hauen 
lanak gure zeregina aberasten duela, kolektiboaren erreali-
tatea transmiti tzen duenez gero. Ondorioz, eskerrak eman 
behar diz kiegu erakunde honekin izan duten etengabeko 
lankide tzagatik.

Hori horrela, hasteko, Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gura-
soen Elkarteen Federakundearekin (aurreran tzean FEVAPAS) 
izan ditugun harremanak aipatu behar ditugu, EAEko osasun-
administrazioarekin hainbat jarduera ahalbidetu baitituzte. 
Batetik, haur gorreriaren detekzio goiztiarreko programaren 
ezarpen eta fun tzionamenduari buruz ko jarraipenari dago-
kionez; bestetik, hiru lurraldeetan en tzumen-ezgaitasunak 
dituzten haurren tzako logopedia-lagun tzei buruz ko iriz pideei 
dagokienez.

ELKARTEAN eta ONCE elkarteekin ere egin dira bilerak, ez-
gaitasunen bat duten per tsonek enplegu publikoak eskura-
tzeko bizi duten errealitateari buruz. Hala bada, landutako 
gaien artean aplikazio korporatiboen eta lantokien irisgarri-
tasunari buruz ko arazoa, bateragarritasun fun tzionalak eta 
abar egon dira.

Halaber, APDEMA elkartearekin ba tzeko aukera ere izan 
dugu eta ezgaitasun intelektualen bat duten per tsonen ara-
zoa jorratu dugu.

3.4. Az kenik, 2012ko azaroaren 29an, gorpu tz, ikus-
men edo en tzumenean ezgaitasunen bat duten elkarteen 
ordez kari tzarekin batera, Arartekoaren lankide tzako mapen 
proiektua aurkeztu genuen. Geo-lokalizazioan eta partaide-
tza-mapetan oinarri tzen den proiektu honetan herrita-
rrak, elkarteak, herri-administrazioak eta Arartekoa ari dira 
lankide tzan. Hala, per tsona guztien eskura dagoen mapa 
bisual eta interaktibo honetan, interes orokorreko puntu, toki 
edo eraikinen irisgarritasunari buruz ko informazioa eskura 

dezakegu eta herritarrekin alderatu eta alternatibak propo-
satu ahalko ditugu. Etengabe eraiki tzen doan proiektua da. 
Hasteko, garraio publikoz iristeko aukera ematen duten le-
kuak kon tsulta tzeko maparekin hasi ginen, turismoa jorratuz: 
ostatu eta jate txeak, eta turismo-bulego eta liburutegiak. Izan 
ere, horixe zen Arartekoan genuen informazioa (garraioaren 
kasuan) eta Eusko Jaurlari tzak eremu horretan lan egin zuela 
genekien (turismoa eta liburutegiak). 

Proiektu honek, era berean, herritarren kon tzien tziazioa piz-
ten du hainbat gizarte-arazoren inguruan: lehenengoa ezgai-
tasunen bat duten per tsonek egunero garraio publikoa, kul-
tura edo aisia bezalako oinarriz ko lekuetara jo tzeko aurki tzen 
dituzten arazoak.

Halaber, publikoki baloratu eta ikus daitez ke irisgarritasuna 
hurbilagoa izan dadin sentikortasun eta ahalegina eraku tsi 
duten establezimendu eta zerbi tzu publikoak. Hartara, jar-
duera publiko eta pribatuan guztien tzako diseinua betebehar 
bat dela nabarmen tzen da.

Horrez gain, ibilbide erabilgarriak kon tsultatu eta ikus 
daitez ke eta kon tsultatutako puntu bakoi tzak baliabide tu-
ristiko, garraiobide eta liburutegi hurbilenen zerrenda jaso-
tzen du. Informazioa mapan bertan ageri da, zein lekuri 
buruz ari garen adierazten duten ikurren bidez. Gainera, 
irisgarritasun-maila isla tzen duten ikur eta testuak ere ba-
daude. Puntuak identifika tzeko erabili ditugun ikurrak ho-
nako hauek dira: 

Eta puntu, toki edo eraikin guztietarako irisgarritasun-maila 
orokor hauek izendatu ditugu: 

Irisgarria:  Per tsonak era autonomoan iri ts daitez ke 
hautatutako tokira (ikurra berdez agertuko 
da)

Praktikagarria:  Per tsonak lagunduta iri ts daitez ke hautatu-
tako tokira (ikurra anbar kolorez agertuko 
da)

Ez irisgarria:  Ezin daiteke inola ere iri tsi (ikurra gorriz 
ager tuko da)

Badakigu informazioa eta datu publikoak askatu eta 
berrerabil tzea oso garran tzi tsua dela, herritarrek datuok es-
kura izan eta erabil di tzaten. Horrenbestez, proiektua hasteko 
Eusko Jaurlari tzako Kultura Sailaren eta Industria, Berrikun-
tza, Merkatari tza eta Turismo Sailaren lankide tza eskatu 
dugu. Garraio irisgarriei buruz ko datuetarako, Arartekoak 
EAEko garraio eta irisgarritasunari buruz egindako  txostenaz 
baliatu gara. Halaber, ezgaitasun fisiko, psikiko edo sen-
tsorialen bat duten per tsonekin lan egiten duten elkarteekin 
harremanetan jarri gara, beraiek egiaztatuko baitute datuak 
errealitatera egoki tzen ote diren eta, horrez gain, EAEn ba-
liabide irisgarri gehiago identifikatuko dituzte. Horretarako, 
hainbat bilera egin ditugu elkarteokin.

Edozein per tsonak oharrak ida tzi ahalko ditu honako webgu-
ne honetan: http://mapak.ararteko.net. Halaber, Twitter edo 
FB-ko kontua erabili ahalko da oharrak idazteko. 
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4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

4.1. Krisi-egoera honek ondorio larriak ditu gizartean, 
 txirotasuna eta gizarte-bazterkeria igo tzen ari dira eta talderik 
ahulenei gehiago eragiten die. Adosten ari diren zorroztasun-
politikek, gainera, arriskuan jar tzen dituzte ezgaitasunen bat 
duten per tsonen oinarriz ko eskubideak. Horren harira, adibi-
de bat jar tzearren, I eta II. Mailen lagun tza per tsonalerako 
diru-lagun tzaren igoera salbu –oso neurri positibo tzat jo tzen 
duguna–, gainerako neurriak –defizit publikoa zuzen tzeko au-
rrekontu, zerga eta finan tza arloko premiaz ko neurriei buruz ko 
abenduaren 30eko 20/2011 Legegin tzako Errege Dekretua-
ren bidez eta aurrekontu egonkortasuna eta lehiakortasuna-
ren sustapena berma tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 
20/2012 Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez hartu-
takoak–, Arartekoaren iri tziz a tzerapen nabarmena dira nor-
beraren autonomia susta tzeko eta mendetasunari arreta 
emateko politiken garapenean.

Gure ustez, krisi-garaietan, inoiz baino gehiago, agintari 
publikoek giza eskubideen prin tzipioak hartu behar dituzte 
abiapuntu tzat beren politika publikoak diseina tzerakoan: 
Giza eskubideak uniber tsalak, banaezinak eta elkarren men-
pekoak dira; berdintasuna eta bereiz keriarik eza giza eskubi-
deen sistema osoaren arda tza dira; giza eskubideen betebe-
harrek dimen tsio hirukoi tza dute; agintari publikoek eskubide 
sozioekonomikoak errespetatu, babestu eta bete behar di-
tuzte; eskubide sozioekonomikoak apurka-apurka bete be-
har dira dauden “baliabide guztiak” erabiliz, “bitarteko egoki 
guztien bidez”; eskubide sozioekonomikoen alorrean hartu-
tako a tzeranz ko neurriak prin tzipioz onartezinak dira; agintari 
publikoek beren ekin tzen gaineko kontuak eman behar dituz-
te eta erreparaziorako eskubidea, informazioa eskura tzeko 
aukera eta herritarren partaide tza aktiboa bermatu behar 
dituzte.

4.2. Az ken bi urteotan murriz keta nabarmenak ikusi ditu-
gu talde honetako elkarteei zuzendutako diru-lagun tzen po-
litika publikoetan. Gertaera horrek eragina dauka elkarteok 
beren erabil tzaileei ematen diz kieten zerbi tzuetan eta, diru-
dienez, herri-administrazioek ez dituzte euren gain hartuko. 
Az pimarra tzekoa da erakunde hauek orientazio eta babese-
rako lan indibidualak egiten dituztela, ezinbestekoak direnak 
ezgaitasunen bat duten per tsonen tzat; erkidegoaren baliabi-
deei eta dauden baliabide espezifikoei buruz ko informazioa 
eta agiriak jaso tzen dituzte, eta, era berean, talde honek gi-
zartearen jardueraren eremu desberdinetan duen ikusgarrita-
sunaren bermea dira.

4.3. Erakunde honetan inguru fisikorako, hiriguneetarako 
eta eraikun tzetarako irisgarritasuna hiz pide duten salake-
ta asko jaso tzen ditugu ezgaitasunen bat duten per tsonen 
eskutik. Dagoz kien herri-administrazioek, batez ere udalek, 

azterketa sakon bat egin eta beharrez ko kontrol-mekanis-
moak ezarri behar dituzte gaiaren gaineko indarreko araudia 
aplika tzen dela berma tzeko, irisgarritasun uniber tsalaren eta 
guztion tzako diseinuaren ikuspegitik, bai hiriguneetan, bai 
eraikun tza, az piegitura eta garraioetan.

Era berean, aurten ere gogorarazi beharra dugu ezgaita-
sunaren eremuan ikuspegi desberdinetatik lan egiten duten 
elkarteek gehien salatu duten gaietako bat irisgarritasuna 
susta tzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta hiri-inguru-
neen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta ko-
munikazioko sistemen irisgarritasun-baldin tzei buruz ko arau 
teknikoak onar tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua 
berrikusteko beharra izan dela.

Sarritan egiaztatu ahal izan dugu herri-administrazio eus-
kaldunek legeok aplika tzean interpretazio murriztailea egin 
dutela, Ezintasunak dituzten Per tsonen Eskubideei buruz-
ko Nazioarteko Hi tzarmenean ezarritako oinarriz ko eta fun-
tsez ko prin tzipioetatik urrun tzen ziren jarduerak garatuz. 
Gure erkidegoko udalerri askotan irisgarritasuna susta tzeko 
elementu gisa instalatu diren eskailera mekanikoak gogo-
rarazi besterik ez dago. Instalazio horiek, dakizuen bezala, 
ezgaitasunen bat duten per tsonak bazter tzen dituzte, ezin 
baitituzte erabili. Eraiki berri diren eraikinei edo berritu dire-
nei buruz ere gauza bera esan dezakegu, ezgaitasunen bat 
duten per tsonen tzako sarbide bereiziak baimen tzen baitira 
eta, normalean, eraikinen a tzealdetik sartu behar izaten dute. 
Herritar guztiek berdintasun-baldin tzetan erabil di tzaketen 
instalazioei lehentasuna eman behar zaie, ezgaitasunen bat 
duten per tsonen bereiz keriarik ezaren eta aukera-berdinta-
sunaren prin tzipioak betearazteko asmoz. 

4.4. Enplegu publikoa berdintasun-aukeretan eskura tzeko 
eskubideak garran tzia berezia dauka, noski, ezgaitasunen 
bat duten per tsonei buruz ari garenean. Horrenbestez, egun-
go antolamendu juridikoan per tsona horien sarbide-baldin-
tzak susta tzeko berariaz ko arauak eta xedapenak jaso tzen 
dira.

Hori dela eta, enplegu-emaile publikoak bermatu egin behar 
du lanpostu erreserbatuen kupoa bete tzen dela, helmugak 
aukera tzeko fasean lehentasun jakin bat dutela edo euren 
lanpostua eta ingurunea berau beteko duen per tsonaren be-
harrizanetara egoki tzen direla.

Halaber, enplegu publikoa eskura tzeko prin tzipioak berma-
tuz, bereiz keria positiborako neurriak ezarri behar dira aldi 
baterako kontratazioen lan-pol tsak arau tzen dituzten araue-
tan, ezgaitasunen bat duten per tsonek beren ezaugarrietara 
egoki tzen diren lanpostuak eskura tzeko erraztasunak izan 
di tzaten.

4.5 Kontuan hartuta ezgaitasunen bat duten per tsonek 
eta euren familiek ezgaitasunen horren ondorioz ko beharri-
zanei arreta emateko egin behar duten ahalegina, gure iri-
tziz, bizi dugun krisi ekonomikoaren egoera honetan agintari 
publikoek zerga-onuren tratamenduan aurrera egiten jarraitu 
behar dute, berdintasun ezeko egoerak murrizten lagun tze 
aldera.
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