EDEKAren urteko IV. Jardunaldia
2010eko azaroaren 18a

Jaurlaritzaren erantzukizuna Desgaitasuna
duten Pertsonen Eskubideei buruzko
Nazioarteko Konbentzioa Euskadin ezartzeko
orduan
Fernando Fantova
Gizarte Gaietako sailburuordea (Eusko Jaurlaritza)

(2010eko azaroaren 14ko gidoia)

Azalpenaren helburuak eta nondik norakoa
•

Gizarte-gaien eremuan une honetan erantzukizun politikoak dituen
pertsona batek ozenki egiten duen hausnarketa.

•

Ikuspegi bat botere eta administrazio publikoen makineriaren
barnetik.

•

Desgaitasunaren

aldeko

elkarte-mugimendutik

datorren

baten

ikuspegia.
•

Komunitate zientifiko eta profesionalaren produkzioaren arloan
erabat eguneratuta ez dagoen pertsona baten azalpena.

•

Posizio horrek dakarren ikuspegi panoramiko eta zehaztugabetasun
lausoarekin.

•

Eztabaidan,

hausnarketan,

borondatearekin.

berrikuntzan...

aurrera

egiteko
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Hainbat komentario Konbentzioaren testuari eta testuinguruari
buruz
•

Desgaitasuna,

aniztasun

funtzionala

eta

identitatearen

(identitateen) zaintza. Atentzioa ematen du identitatearen zaintzari
buruzko aipamen batek haurtzaroari buruz hitz egiterakoan (3.h.)
•

Bizitzeko eskubidearen kontsiderazioa, prebentzioaren aipamenak.

•

Zentzuzko

doikuntzak

(egokiak

eta

neurrikoak).

Aniztasun

guztiekiko komuna: kulturala…
•

Familiako

ikuspegia,

komunitarioa

eta,

azken

batean,

harremanetakoa.
•

Jende

guztiarentzako

diseinua:

gizarteratzea

ingurune

desberdinetan: naturan, hirian, ingurune birtualean…
•

Eskubideak askatasun gisa eta eskubideak prestazio gisa.

•

Eskubide berdinak.

Hainbat erronka Euskadin
1.

Kolektiboen

arretatik

giza

aniztasunaren

kudeaketa

pertsonalizatura.
2.

Zeharkako politikak eta horien oreka-puntua.

3.

Gizarte-zerbitzuen nagusitasunetik eremu guztiek zeregin berdina
duten konplexutasunera egindako jauzia (hobe sarearekin egiten
bada).

4.

Botere publikoen eta elkarte-mugimenduaren arteko elkarrizketa.
Desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzea.

5.

Ikusezina

ikusgarri

bihurtzea

(helduak,

bakardadea,

tratu

txarrak…), sentsibilizazioa: balioek, usteek, kulturak... duten
muturreko garrantzia.
6.

Tutoretza eskubideen defentsa gisa eta autonomia funtzionalaren
eta, oro har, pertsonalaren sustapen gisa.

7.

Diskriminazioaren

aurkako

burokratizaziotik ihes egitea.

neurriak

eta

mekanismoak:
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8.

Kalteak murriztea, politikak berrantolatzea eta berrasmatzea
krisialdi-garaian.

9.

Ikerketa, garapena eta berrikuntza (eta, oro har, jakintzaren
kudeaketa)

laguntzetan,

lortu

nahi

diren

emaitzetan,

bizi-

kalitatean...
10. Aukerak enpleguan eta gizarte-zerbitzuak.
Amaiera
Konbentzioa, garai zalantzagarri hauetan lurrari atxikita egon behar
duten politika eta jardun berritzaileen dinamizatzaile gisa erabili behar
den tresna paregabea.

