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AURKEZPENA
LAB sindikatuaren IPAR HEGOA Fundazioak, gure erakunde sindikalean parte
hartzen duten eta desgaitasunak dituzten pertsonen kolektiboaren eskariari erantzun
nahirik, gidaliburu hau aurkezten du, sindikatuaren komunikazio-alor guztietan
aplikazio praktikoa izan dezan. Horretarako, gidaliburuak bi zati desberdin ditu, biak
helburu berberera zuzentzen badira ere:

1. zatia: desgaitasunei buruzko hizkuntzaren erabilera egokia.

2. zatia: informazioa, komunikazioa eta parte-hartzea irisgarri egitea. 

Lehenengo zatiaren asmoa hauxe da: desgaitasunak dituzten pertsonak deskribatzen
dituzten hitz eta kontzeptu zaharkituak ezabatzea, haien erabilerak estereotipo
zaharrak mantentzera eramaten duelako.  Aurre egin behar diogu desgaitasunak
dituzten pertsonak biktima babesgabetzat hartzeko joerari. Gure ustez, kolektibo
horri buruzko hizkuntza modu egokian entzuten eta erabiltzen ikasteak eragin nabaria
du horren inguruko kontzientziazioan, eta horixe da lehenengo urratsa pairatzen duten
bidegabekeria zuzentzeko bidean. 

Bigarren zatiak komunikazio-sistema egokiak erakusten dizkigu, hau da, informazioa-
ren transmisioa, komunikazio-harremana eta parte-hartzea errazten dituzten komuni-
kazio-sistemak. Alderdi horiek guztiek funtsezko garrantzia dute gure erakunde
sindikalarentzat; izan ere, pertsonen kolektibo horren zuzeneko protagonismoarekin,
haien eskubideen alde borrokatu behar dugu, borroka hori gure proiektu sindikalaren
baitan egon behar baita. 

Ez dezala inork pentsatu “politikoki zuzena” denarekin konformatuko garela. Izan ere,
hizkuntza kolektibo horrek lortu duenaren atzetik doa gaur egun, eta, gainera, ziur
gaude hizkuntzak baduela ahalmena pentsaera berri bat sortzeko, eta, hortaz, gizarte-
an aldaketak eragiteko.  

Beste alde batetik, gure komunikazioa hobetzeko beharra -informazioa jasotzen duten
eta gurekin harremanak dituzten pertsonen kolektiboa zabaltzeko- lagungarria da
sindikatuko parte-hartzea pertsona gehiagori irekitzeko. Horrenbestez, desgaitasunak
dituzten pertsonei dagokienez, haiei buruzko hizkuntzaren erabilera zuzenarekin eta
haienganako komunikazio-sistemen hobekuntzarekin guztiok irabazten dugu. 

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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I.- DESGAITASUNEI BURUZKO
HIZKUNTZAREN ERABILERA EGOKIA

“Gauzei izen okerra emateak are larriago bihurtzen du munduaren zorigaitza”.
Albert Camus

1.- Hizkuntzaren garrantzia
Desgaitasunak dituzten pertsonek gero eta presentzia handiagoa dute bizitzaren alor
guztietan, eskolan, aisialdian, enpleguan… Hala eta guztiz ere, sarritan ez dugu oso
garbi ikusten desgaitasuna zer den, edo horretaz dugun iritzia okerra da; batzuetan,
gainera, ez dakigu zer hitz erabili behar dugun horri buruz hitz egiteko. 

Gidaliburuaren lehenengo zati honetan, desgaitasunaz gaur egun dugun ikusmoldea
zein den aurkeztu nahi dugu. Halaber, gaur egun egokientzat jotzen ditugun terminoak
proposatu nahi ditugu, komunikazioaren alor eta formatuetan erabiltzeko.

Pertsona batzuek uste dute gauzen izenak ez direla garrantzitsuak. Egia da hitzek ez
dutela berez errealitatea aldatzen; aldi berean, baina, egia da errealitateari zentzu eta
esanahi desberdinak ematen dizkiogula erabiltzen ditugun izenen arabera. Hizkuntzak
errealitatearen alderdi batzuk nabarmentzen dizkigu eta beste batzuk ezkutatzen,
gure begirada leku konkretu batzuetara zuzentzen du. Hitzek bidea ematen digute
ordenatzeko, zentzua emateko eta, neurri handi batean, “geure errealitatea eraikitze-
ko”. Hitzek, beraz, “gauzak ikusteko” modu bat inplikatzen dute. Gauzei jartzen
diegun izena garrantzitsua da, zeren lagungarria baita fenomenoa definitzeko, eta,
gainera, orientazioa ematen digu fenomeno horren aurrean nola jardun behar dugun
jakiteko.

Desgaitasunen alorrean, garrantzitsua da bizitza hobetzen eta duintzen laguntzen
diguten termino eta hitz egokiak erabiltzea.

2.- Hitzak eta haien erabilerak
Lehen esan dugun bezala, hitzek gure begirada orientatzen dute eta praktika sozial
jakin batzuei lotuta egoten dira. Gauzei jartzen dizkiegun izenak haiekin dugun
harremanaren isla dira. Hala, hitzek zentzu edo esanahi desberdina hartzen dute
hizpide dugunaren arabera, alegia, baliagarritzat hartzen dugun zerbaiti buruz hitz
egiten badugu edo baliorik gabeko zerbaiti buruz hitz egiten badugu. Adibidez,
“berezi” terminoak zentzu desberdinak hartzen ditu “enplegu zentro berezi” bati
buruz hitz egiten badugu edo “hotel oso berezi” bati buruz hitz egiten badugu. Izan
ere, “enplegu zentro berezira” desgaitasunak dituzten langileak soilik joaten dira;
“hotel oso berezira”, berriz, eroste-ahamen handia duten pertsonak joaten dira, eta
pentsatzekoa da terminoak esklusibotasuna eta dotoretasuna adierazi nahi dituela.

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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Alde horretatik, hitzak berak baino gehiago, hitzek helarazten dituzten zentzu eta
esanahiak dira guretzat garrantzitsuak. Horregatik, hitzak ere lagungarriak izan ahal
zaizkigu errealitate berriak eraikitzeko; hizkuntzarekin baztertu egin dezakegu, baina
baita integratu ere. 

Testuinguru horretan ematen diogu garrantzia hizkuntzari, hots, errealitatea eraldatu
nahi duen testuinguruan. Hau da, hizkuntza praktika sozialetatik bereizteak badu
arrisku bat, hots, “politikoki zuzena” izatea baina zentzu aldetik hutsik egotea. Gaine-
ra, horrek errealitatea ezkutatzera eraman gintzake –praktika sozial baztertzaileak-,
zuzentasunez hitz eginez gero arazoa desagertu egiten dela pentsatzera eramanez. 

Desgaitasunen alorrean ikusiko dugunez, une eta egoera desberdinetan izen desber-
dinak erabili izan dira. 

2.1.- Bereizketak egiteko hitzak
Desgaitasunak dituzten pertsonek –gaur egun horrela deitzen diegu- izen eta trataera
oso desberdinak izan dituzte historian zehar: gaixoak, urrituak, atzeratuak, elbarriak,
ezinduak eta horrelako terminoak aplikatu zaizkie, eta termino horiek adierazten
digute zer-nolako ikusmoldea zegoen haiei buruz, eta, hortaz, zer-nolako erantzuna
ematen zitzaien. 

Termino horiek, orientazio mediko batez, pertsonaren “urritasuna” azpimarratzen
duen eredu bati dagozkio. Denbora luzez, pertsonaren ezaugarri nagusi bezala
nabarmendu dugu, eta ezaugarri hori ardatz nagusitzat hartzen zuten erantzunak
antolatu ditugu. 

Ikusmolde horrekin bat etorriz, beste zenbait termino garatu dira ezaugarri espezifi-
koagoak dituzten taldeak izendatzeko: autistak, buru-gaixoak, buru-atzeratasuna,
Down sindromea, entzumen urrikoak…

Garbi geratzen da, nonbait, desgaitasunaren inguruko ikusmolde horrek estereotipo,
aurreiritzi eta praktika diskriminatzaile ugari ekartzen dituela berekin. Seguruenik,
alor horretan maiz gertatzen den izen aldaketa terminoek zentzu peioratibo nabaria
arin hartzearen eragina da.  

2.2.- Zerbitzuak jasotzeko hitzak
Beste alde batetik, Ongizatearen Estatua deritzana gure artean garatuz joan den
neurrian, zerbitzuen sistemek –osasuna, hezkuntza edo gizarte zerbitzuak, besteak
beste- beren terminologia propioaz identifikatu dituzte, beren ikuspegitik, prestazio
eta zerbitzu jakin batzuk behar zituzten pertsonak. Alde horretatik, esan dezakegu hitz
batzuek funtzio edo zentzu administratiboa dutela. 

Hala, adibidez, onura sozial eta ekonomiko jakin batzuk eskuratu ahal izateko, “minus-
baliotasun egiaztagiria” eskatzen da. Administrazio Publikoak ematen duen egiazta-



giri ofizial bat da, “minusbaliotasun” izaera egiaztatzen duena (aldi baterako edo
behin betirako). Agiri horrek onura sozial eta ekonomikoak ematen dizkie minusbalio-
tasuna duten pertsonei. Egiaztagiria eskuratu ahal izateko, % 33ko gradua egiaztatu
behar da, gutxienez.

Lanaren eremuan, “ezgaitasun”, “ezintasun” edo “baliaezintasun” terminoa erabil-
tzen da lanbide-jarduera egiteko ahalmena mugatuta dagoela adierazteko, hau da,
osasunaren etengabeko alterazioak lanean aritzeko gaitasuna mugatzen duela
adierazteko. Interesgarria da ikustea termino horiek beren zentzu peioratiboaren zati
bat galtzen dutela pentsioarekin zerikusia duen testuinguruan, alegia, pentsioa
eskuratzeko eskubidea –praktika soziala- ahalbidetzeko testuinguruan.

Termino horiek guztiek, beren jatorrizko zentzuaren zati handi bat galdu badute ere
eta oso desegokiak iruditzen bazaizkigu ere, oraindik ere erabiltzen dira, batez ere
hizkera administratiboa aldatzea ez delako erraza.

2.3.- Eraldaketarako hitzak
Azken hamarkadotan, eta errebindikazio-zentzu nabariarekin, desgaitasunak dituzten
pertsonek oztopo edo barrera fisiko eta sozialen garrantzia azpimarratu dute, beren
eskubideen eta duintasunaren aldeko borrokaren baitan. Adibidez: nabarmentzekoa
da garajeen sarrera guztiek jaitsita dutela espaloiko ertza, autoa hobeto sartu dadin,
baina espaloi horietako gehienek ez dute ertza jaitsita oinezkoen pasabideetan.
Ikuspegi horretatik nabarmentzen da desgaitasunaren erantzukizun soziala. 

Errebindikazio-jarrera horietatik, badira ohiko terminoak gainditzea proposatzen
duten zenbait kolektibo, termino horiek kutsu mediko eta negatiboa dutelako; horren
ordez, dibertsitate funtzional terminoa erabiltzea proposatzen dute, desberdintasuna-
ren eta dibertsitatearen balioa azpimarratzeko; horrekin batera, eskubideen berdinta-
suna proposatzen dute, baina hori askotariko bitartekoez baliatuz lortu nahi dute. 

2.4.- Baina, zein termino aukeratzen dugu?
Pentsatzekoa denez, ez da erraza irizpide bakarra ezartzea desgaitasunaz hitz
egiteko. Ikusi dugunez, hizkuntza dinamikoa da, gertaerari buruzko ikusmoldearekin
batera aldatzen da, eta, gainera, praktika sozial jakin batzuei lotuta doa. Alde horreta-
tik, termino bakar batez hitz egin beharrean, termino batzuei buruz hitz egin dezake-
gu, hots, une jakin batean termino bat baino gehiago erabil daitezke, haien testuingu-
rua eta haien erabileraren xedea zein den kontuan hartuta. 

Euskaraz, gai honen inguruan ez dago gailentzen den terminorik. Badira zaharkituta
geratu direnak, administrazio-eremuan erabiltzen direnak eta aukera berritzaileagoa-
ren bat. Azkenik, Euskalterm terminologia banku publikoan aurkitu dugu berritzaile-
tzat jo daitekeen “desgaitasun” terminoa. Desgaitasuna pertsonaren ezaugarriak
adierazteko baino; pertsonaren eta bere ingurunearen arteko harreman egoera
adierazteko egokiagoa dela deritzogu. 
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3.- Baina, orduan,.. zer da desgaitasuna?
Sarri askotan, desgaitasun terminoa gai mediko edo psikologikoekin lotzen dugu,
pertsonei falta zaizkien gaitasun jakin batzuk aipatzeko; gaur egun, haatik, askoz ere
zentzu orokorragoa ematen diogu. Kontzeptu zabala den aldetik, desgaitasuna egoera
batekin lotzen da, pertsonaren eta beraren ingurunearen arteko harremanarekin.

Osasunaren Mundu Erakundeak fenomeno konplexu bezala definitzen du desgaitasu-
na, zeren hainbat alderdi kontuan hartzera behartzen baitu: urritasunak (gorputzaren
egitura edo funtzioetako arazoak), pertsona jakin batek jarduera batzuk gauzatzeko
dituen mugak –ibiltzea, hitz egitea, ikastea…-, eta bizitzaren ingurune edo egoera
arruntetan parte har-tzeko pertsona horrek bere aurrean dituen oztopoak; adibidez:
eskolan, lanean edo per-tsonen arteko harremanetan. Logikoa denez, inguruneko
faktoreak, ingurune horietako antolaketa eta funtzionamendua eta pertsonak eskura
dituen laguntzak funtsezko faktoreak izango dira desgaitasuna ulertzeko.

Desgaitasuna ikusteko modu hori ez da beti erraztasunez ulertzen, zeren barneratuta
ditugun ideiak berraztertzera behartzen baikaitu; beraz, aldaketa erradikala ekarri
digu desgaitasunera hurbiltzeko forman, sozialago, elkarreragileago eta adeitsuago
bihurtuz.

Beste alde batetik, eta pentsaera-ildo horri jarraituz, aipatu behar dugu desgaitasunak
dituzten pertsonek aurkitzen dituzten zailtasun batzuk beste pertsona batzuek dituzte-
nen antzekoak direla, eta, hortaz, inguruneen hobekuntzak –irisgarritasunak- pertsona
askoren bizimodua hobetzen duela. 

Adibidez, har dezagun bere mugimenduetarako gurpil-aulkia erabiltzen duen pertso-
naren kasua. Eraikinak, autobusak edo espaloiak irisgarriak izatea ezinbestekoa da
pertsona horrentzat, baina baita pertsona multzo zabal batentzat ere –haurdun dauden
emakumeak, adineko pertsonak, hanka igeltsatuta duen edozein pertsona edo eroske-
tak egiteko orgatxoa daraman pertsona-. Horri dagokionez, ingurune irisgarriak
eraikitzeak pertsona guztien bizi-kalitatea hobetzen du. Desgaitasunak dituen pertsona
batek esaten zuen moduan, hitz-jokoa eginez, “jende guztia pasatzen den lekutik ez
naiz ni pasatzen, baina ni pasatzen naizen lekutik jende guztia pasatzen da”.

Ezin ahaztu dezakegu gaitasunen dibertsitatea eta laguntza eta sostengua izateko
beharra giza egoeraren berezko ezaugarriak direla. 

4.- … eta desgaitasuna abizenekin
Desgaitasunari hainbat motatako abizenak jarri ohi zaizkio –fisikoa, intelektuala,
mentala, entzumenezkoa…-, eta abizen horiek nolabaiteko nahasmendua gehitzen
diote gai terminologikoari. Desgaitasun mota diagnosi medikoarekin egoten da lotuta,
eta, hala, desgaitasunean eragina duten alderdietako batez hitz egiten digu, gorputza-
ren organo edo funtzio jakin bat aipatuz. Dena dela, esan dugun moduan, desgaitasuna
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ez da hori; desgaitasuna hori baino gehiago da. Desgaitasun “mota” nabarmentzeak
pertsonen behar partikularrak ezkutatzera eta haien mugak azpimarratzera eramaten
du, eta pertsona horiek oso antzekoak direla pentsatzera bultzatzen du. Ondorioz,
horrek praktika baztertzaile batzuk legitimatu ditzaketen estereotipoak eraikitzen
laguntzen du. Beste alde batetik, segurua da gutariko inork ez lukeela onartuko
gizartearen aurrean aurkeztua izatea eta aipatzen den lehenengo gauza gure miopia,
ultzeradun kolitisa edo gure aurrekari medikoak izatea.  

Nolanahi ere, termino horiek oso erabilera hedatua dute, batez ere desgaitasunari
erantzuteaz arduratzen diren zerbitzu espezializatuak desagaitasun moten arabera
segmentatu direlako. Gainera, desgaitasunak dituzten pertsonen eskubideak defen-
datzen dituzten elkarte gehienak ere etiketa horien inguruan biltzen dira, pertsona
talde jakin batzuen behar eta problematikak azaleratzeko funtzioa nolabait betez.  

Alde horretatik, bada nolabaiteko tentsioa talde konkretuak identifikatzearen eta ez
identifikatzearen artean; izan ere, taldeak identifikatzeak lehen aipatutako arazoak
sortzen ditu, eta talderik ez identifikatzeak, berriz, haien behar batzuk atenditu gabe
uzteko arriskua dakar. 

Edonola ere, pertsonekin harremanak izaterakoan edo haien beharrei erantzuterako-
an, gogoan izan behar dugu haien behar konkretuak garrantzitsuagoak direla pertso-
na horiek duten desgaitasun “mota” baino. Desgaitasun “mota” berberak laguntza
edo egokitzapen oso desberdinak eska ditzake. 

Horregatik, sarritan laburbiltzeko modu bezala erabiltzen badira ere, desiragarria da
desgaitasun motak garrantzia galduz joatea, kategoria zabalagoetara pasatzeko; era
horretan, alderdi pertsonala ez da hainbeste azpimarratzen, eta, beraz, alderdi
sozialak ez dira ezkutuan geratzen.  

5.- Hizkuntzaren erabilerarako gomendioak
Pertsonez hitz egiteko forma haiekin harremanak izateko dugun lehenengo forma da.
Gaur egun, desgaitasuna pertsonen eta haien ingurunearen arteko harremanaren
ikuspuntutik ulertzen badugu, harreman horren dimentsio guztiak gogoan ez izatea
desgaitasuna eraikitzen duen beste “faktore” bat izango da.  Adibidez: lantokian badut
lankide bat, zereginak modu erraz eta garbian azaldu behar zaizkiona. Berarengana
zuzentzeko dugun moduak edo zereginak azaltzeko dugun moduak eragina izango du
beraren/gure desgaitasunean, hau da, desgaitasun hori handituko edo murriztuko du. 

Garbi dago, jakina, hizkuntzak ez duela inola ere agortzen elkarreragin horren
dimentsio guztia, baina beraren “sarrerako atea” dela esan dezakegu. Horregatik,
gomendio hauek proposatzen ditugu: 

1. “Desgaitasunak dituzten pertsonak” adierazpidea erabiltzea gomendatzen

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua



10

dugu, “desgaitua” terminoa erabili beharrean; hau da, “pertsonak” terminoa
jarriko dugu beti aurretik, era horretan azpimarratzen baitugu lehenik eta behin
eta batez ere pertsonak direla, eskubide berberekin eta behar berdintsuekin.
Desgaitasuna ez da garrantzitsuena, baizik eta pertsona horren egoeraren ezauga-
rri bat. Alde horretatik, desgaitua eta horrelako adierazpideak ez dira egokitzat
hartzen.

2. Gomendatzen dugu, batez ere, desgaitasunari gaur egun ematen diogun
zentzua gogoan izatea: ez da pertsonari gertatzen zaion zerbait, baizik eta
ezaugarri partikularrak dituen pertsona baten eta beraren ingurunearen arteko
harremanaren emaitza. 

3. Zerbitzuen eremu jakin batzuetan erabiltzen diren eta funtzio administratiboa
betetzen duten termino espezifikoei dagokienez –adibidez: minusbaliotasuna edo
ezintasuna-, gomendatzen dugu ez erabiltzea pertsonei buruz hitz egiteko, hau da,
pertsona horren egoera administratiboaz soilik hitz egiteko erabiltzea. Minusba-
liatu, ezindu, elbarri, ezgaitu eta gisa bereko adierazpideak ez dira egokiak, bai
konnotazio peioratibo nabariak dituztelako eta bai zentzua ondo islatzen ez
dutelako. Pertsona jakin batek, bere egoera partikularraren ondorioz, eta irizpide
eta baremo jakin batzuk bete ondoren, onura sozial eta ekonomiko jakin batzuk
eskuratzea ahalbidetzen dion minusbaliotasun edo ezgaitasun egiaztagiria esku-
ratzen du. 

4. “Dibertsitate funtzional” adierazpidea desgaitasunak dituzten pertsonek
egindako proposamen bat da, eta gainera baditu ekarpen kontzeptual interesga-
rriak. Dena dela, haren hedapena oraindik ere mugatua denez, haren erabilera
gomendagarria da desgaitasunari buruzko ikuspegi alternatibo bat azpimarratu
nahi dugunean, desgaitasunen gaiak aski ezagunak diren testuinguruetan. 

5. Desgaitasun motei dagokienez, gomendatzen dugu naturaltasunez erabiltzea,
baina baita kontuz, leuntasunez eta begirunez ere pertsona konkretuei buruz hitz
egiten dugunean. Etiketa horiek lotura estua izaten dute diagnosi mediko edo
psikologikoekin, eta garrantzitsua da konfidentzialtasuna eta pertsonenganako
begirunea kontuan hartzea. Hori bereziki garrantzitsua da estigma nabaria
daramaten etiketa batzuen kasuan, hala nola buru-gaixotasunen edo desgaitasun
intelektualen kasuan. Horrelakoetan, “pertsonak” hitza aurretik jartzea bereziki
garrantzitsua da, honako hau gogoan izateko: 

• Pertsona horiek antzekotasun edo gauza komun gutxi dituzte euren artean,
oztopo eta aurreiritzi berdintsuei aurre egin behar izatea izan ezik. 
• Desgaitasunik ez duten pertsonekin antzekotasun gehiago dituzte –gauza
komun gehiago- desberdintasunak baino. 
• Laguntza eta ingurune inklusiboekin, horrelako desgaitasunen bat duten
pertsona gehienek bizimodu “normala” egin dezakete eta bizi-proiektu
baliokideak garatu.
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6. Alderaketak egin behar izanez gero, ez dugu gomendatzen “normal” termi-
noa erabiltzea. Hobe da “desgaitasunik gabekoa” adierazpidea erabiltzea.

7. “Minusbaliatuentzako” adierazpidea maiz erabiltzen bada ere –adibidez:
“minusbaliatuentzako komunak”, “minusbaliatuentzako aparkalekuak”…- egokia-
goa eta zuzenagoa izango litzateke komun edo aparkaleku irisgarriak direla
esatea.

8. Desgaitasuna zuzeneko moduan izendatzeko dugun formarekin zerikusia duten
gomendio horiez gain,  hizkuntzarekin zerikusia duten baina diskurtso orokorrari
buruzkoak diren beste batzuk egin genitzake, hau da, desgaitasunari buruz
proiektatzen dugun irudiarekin eta pertsona horiek parte hartzen duten
egoerak deskribatzeko formarekin zerikusia duten gomendioak:

Garrantzitsua da tragedia, sufrimendu edo pairamen irudiak ekartzen dizkiguten
adierazpideak saihestea. Adibidez: pertsona batek desgaitasun  pairatu edo
sufritzen duela esaten badugu, pertsona horren bizitza bete-betea ez dela pentsa-
tzeko joera izango dugu, hau da, pentsatuko dugu pertsona horrek ez duela
besteek bezala gozatu, barre edo negar egiten. 

HAU ESAN BEHARREAN…. NAHIAGO DUGU HAU ESAN…
Desgaitua Desgaitasuna duen pertsona
Minusbaliatua, baliaezina, ezgaitua… Minusbaliotasun edo ezgaitasun ziurtagiria du
Buru-gaixoa da Buru-gaixotasun  bat du
Desgaitasun bat pairatu edo sufritzen du Desgaitasun bat du
Normala Desgaitasunik gabeko pertsona
Minusbaliatuentzako komunak, Komun eta aparkaleku irisgarriak dira
minusbaliatuentzako aparkalekuak…

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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II.- INFORMAZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA
PARTE-HARTZEA IRISGARRI EGITEA

Gidaliburuaren bigarren zati honetan, informazioa, komunikazioa eta parte-hartzea
desgaitasunak dituzten pertsonei irisgarri egitearekin zerikusia duten funtsezko ideia
batzuk aurkeztu nahi ditugu, gure erakunde sindikalaren baitan aritzen direnengana
zuzenduta. Jadanik dakigunez, desgaitasun egoerak bi faktoreren mende daude: alde
batetik, pertsonek dituzten mugen mende; bestetik, pertsonen parte-hartzeari eta
garapenari ingurune horiek jartzen dizkieten oztopoen mende. 

Denbora luzez, eraikinak, objektuak eta zerbitzuak herritar arruntentzat pentsatu izan
dira, eta, hortaz, baziren horietara ezin iritsi zitezkeen hainbat pertsona; horrek
desberdintasun, diskriminazio edo bazterketa egoerak sortzen zituen. Gaur egun
pentsatzen dugu pertsona guztiek badutela eskubidea bizi-egoera guztietan parte
hartzeko, aukera-berdintasunez; halaber, eskubide hori bermatzea guztion zeregina
dela uste dugu. 

Nahiz eta irisgarritasuna ezinbestekoa den desgaitasunak dituzten pertsonentzat,
pertsona guztiontzat ere garrantzitsua da. Alde horretatik, ez dugu pertsona batzuen-
tzako hobekuntzez bakarrik hitz egiten, baizik eta bizi-kalitateaz eta guztion parte-
hartzeaz ere bai. 

Gidaliburu honetan, irisgarritasuna zer den ulertzeko funtsezkoak diren ideia batzuk
aurkeztu nahi ditugu; horrekin batera, irisgarritasuna erakunde konkretuetatik errazte-
ari buruzko orientabide orokor batzuk ere azalduko ditugu. 

1.- Irisgarritasuna, kontzeptu zabal bat
Irisgarritasunari buruz hitz egiten dugunean, inguruneen ezaugarri konkretu batzuei
buruz ari gara, hots, edozein pertsonari ondasunak, zerbitzuak edo produktuak
gainerako pertsonen baldintza berdinetan erabiltzea –hau da, haien sexua, adina,
jatorri kulturala edo desgaitasun maila zeinahi delarik ere- ahalbidetzen dioten
ezaugarriei buruz.

Alde horretatik, irisgarritasuna errealitate zabal eta konplexua da, alderdi asko hartzen
ditu barne, eta ez da mugatzen oztopo batzuk ezabatzera, zeren bizi-kalitatearen eta
aukera-berdintasunaren ikuspuntua erabiltzen baitu. Irisgarritasunaren eremuak modu
desberdinetan sailkatu badaitezke ere, hauexek azpimarratu ditzakegu: mugikortasu-
na, komunikazioa eta informazioa, ondasun eta zerbitzuetara iristea, eta desgaitasuna-
ren aurreko jarrera negatiboak.
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2.- Irisgarritasuna errazteko estrategiak
Hasieran, irisgarritasuna oztopoak ezabatzearekin lotzen zen; gaur egun, berriz,
ikuspegi zabalago bat erabiltzen da eta Diseinu Unibertsalaz edo pertsona guztien-
tzako Diseinuaz hitz egiten da.

Diseinu Unibertsala espazioak, zerbitzuak eta produktuak jatorritik sortzeko edo
proiektatzeko estrategia jakin bat da, hau da, horren helburua da espazio, zerbitzu eta
produktu horiek erabilgarriak izatea pertsona guztientzat, ahalik eta gehien, errazta-
sunez, segurtasunez eta eraginkortasunez, egokitzapen espezializaturik egin behar
izan gabe.

Diseinu unibertsalaren oinarrian dagoen ideia nagusia hauxe da: edozein espazio,
jarduera edo produktu proiektatzerakoan, kontua da horren erabilera ahalik eta
errazena eta erosoena izatea ahalik eta erabiltzaile kopururik handienarentzat.
Horrenbestez, egiten ditugun gauzak bestelako moduan pentsatzeko era bat da,
“irisgarritasunaren kultura” bat sortuz. Adibidez, ekitaldi bat antolatzen denean,
garrantzitsua da gure buruari galdetzea ea eraikina irisgarria ote den, ea garraio
publiko irisgarria ote dagoen bertara joateko, edo ea espazioa erabiltzeko modukoa
den mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.

Dena dela, garbi dago beti ez dela posible izaten –arrazoi askorengatik- pertsona guztien
beharrei erantzuten dieten diseinuak egitea. Gerta liteke pertsona talde batek edo
pertsona batek diseinu unibertsaletik ezin ase daitezkeen behar partikularrak izatea. 

Adibidez: har dezagun komunikazio bat jardunaldi batean aurkezteko egoera. Nahiz
eta hizlariak euskarri bisuala duten formatuak erabili dituen bere hitzaldia antolatzeko,
nahiz eta informazio esanguratsuena azpimarratu duen eta modu garbian komunika-
tzeko ahaleginak egiten dituen, informazioa ez da irisgarria izango publikoaren artean
dauden pertsona jakin batzuentzat  –adibidez: entzumen-desgaitasuna duten pertso-
nentzat-. Egoera horien kasuan, doikuntza osagarri batzuk egiteko beharra plantea-
tzen da, hala nola zeinuen hizkuntzako interprete bat erabiltzea. 

Alde horretatik, irisgarritasuna errazteko beste estrategia bat arrazoizko doikuntzak
edo egokitzapen osagarriak dira, hau da, beharrezkoak eta egokiak diren aldaketa
eta egokitzapenak, neurriz kanpoko karga ezartzen ez dutenak, kasu partikular
batean beharrezkoak direnak desgaitasunak dituzten pertsonek produktu jakin bat
erabili ahal izan dezaten edo bizi-egoera batean parte hartu ahal izan dezaten,
irisgarritasun unibertsaleko neurriak aski ez direnean. Lanpostuen egokitzapenak,
irakurketa errazeko testuak prestatzea edo eginkizun jakin batzuentzat laguntzazko
pertsonak jartzea dira arrazoizko doikuntza horien adibide batzuk. 

Arrazoizko doikuntzei lotuta, Laguntza Teknikoak aurkitzen ditugu, edo modu oroko-
rragoan  Laguntzazko Produktuak edo Teknologia izenarekin ezagutzen dena.
Honela definitu ditzakegu: tresna, gailu edo erreminta jakin batzuk dira, desgaitasunak

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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dituzten pertsonei bidea ematen dietenak bizi-egoeretan jarduteko eta parte hartzeko,
haien muga funtzionalak konpentsatzearen bitartez.  Azken batean, beraz, tresna
horiek laguntza ematen diete pertsona horiei horrelako tresnarik gabe ezin egingo
lituzketen edo zailtasun handiz egingo lituzketen jarduerak egiteko. 

Azken urteotan, katalogo zabal bat garatu da Laguntzazko Produktuen alorrean,
hainbat funtzio edo jarduera errazteko (mugikortasuna, etxeko jarduerak, informazioa
eta komunikazioa, ikaskuntza, eta abar.).

Laburbilduz, irisgarritasuna lehen aipatutako bi estrategia horiek uztartuz sustatzen
da. Alde batetik, pertsona guztiak kontuan hartuz diseinua, plangintza eta antolaketa
egiterakoan –Diseinu Unibertsala-, eta bestetik doikuntza edo egokitzapenak eginez
egoera partikularrentzat, laguntzazko produktuak erabiltzeko aukera barne sartuta. 

3.- Informazioa, komunikazioa eta parte-hartzea irisgarri egiteko
gomendioak
Informaziora eta komunikaziora iristea funtsezko kontua da benetako parte-hartzea
sustatzeko. Hizkuntzaren erabilerarekin du zerikusia, eta mezuak transmititzeko eta
jasotzeko aukera dakar berekin. 

Informazioa eta komunikazioa irisgarriak izan daitezen, funtsezkoena da forma
alternatiboak eskaini ahal izatea mezuak jasotzeko edo emititzeko formatu tradiziona-
lei –ahozkoak edo idatzizkoak-. 

Hala, Braille sistema erabil dezakegu ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzat,
zeinuen hizkuntza entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzat edo irakurketa erraze-
ko testuak desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat. 

Informazioa eta komunikazioa erraztea ez da kontu erraza, zeren eragina baitu era oso
desberdineko dimentsio edo alderdietan –informazio-orriekin hasi eta web orrialdee-
tara iritsiz – eta behar pertsonal oso desberdinetan. Jarraian, irisgarritasunaren bidean
aurre egiteko kontuan hartu behar ditugun ideia nagusi batzuk aurkezten dira.

3.1.- Informazioa kanal desberdinetan aurkeztea
Lehen esan dugun bezala, komunikazioa errazteko lanaren alderdi oso garrantzitsu
bat informazioa emateko eta jasotzeko erabiltzen ditugun kanalak dibertsifikatzea
da. Adibidez, badira pertsona batzuk, ahozko informazioa ezin jaso dezaketenak
eta, beraz, idatzizko formaren erabilera behar dutenak; adibidez: azpitituluak
erabiltzea. Horrenbestez, lehenengo gomendioa da informazioa formatu desberdi-
netan eskaintzea.

Beste alde batetik, zenbait egoeratan ezinezkoa da ahozko eta idatzizko forma aldi berean
erabiltzea, edo horrek ez du konpontzen irisgarritasunaren arazoa. Adibidez: ikusmen-
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desgaitasuna duten pertsonek Braille sistema behar dute idatzizko informaziora iristeko,
edo entzumen-desgaitasunak dituzten pertsonek zeinuen hizkuntza behar dute. Horren
eraginez, bigarren gomendioa da alternatibak izatea komunikazio forma arruntak aski edo
egokiak ez direnerako.

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak oso erabilgarriak dira, zeren bidea
ematen  baitigute edozein informazio prozesatzeko eta edozein formatutara pasatzeko
(testu-formatua, soinu-formatua, formatu ikonografikoa edo ikus-entzunezkoa).

Bukatzeko, bada beste puntu garrantzitsu bat, hots, kontuan izan behar dugu komuni-
kaziorako sistema alternatiboak edo aumentatiboak edo laguntza teknikoak erabiltzen
dituzten pertsonek ingurunearen egokitzapenak behar izan ditzaketela –espazioa
egokitzea, erantzuteko denbora gehiago ematea- tresna horiek eraginkorrak izan
daitezen. 

3.2.- Idatzizko informazioaren forma zaintzea
Garrantzitsua da dokumentu guztiek irisgarritasunaren betekizunak betetzea: txoste-
nak, aldizkariak eta aurkezpenak, baina baita propagandako kartelak ere. Jarraian,
oinarrizko gomendio batzuk azalduko ditugu.

Letraren tamaina handia izan behar da. Tipografiak aukeratzerakoan, letrak irakurte-
rrazak izan behar dira eta kontrastea izan behar dute. Dokumentuak letra xehez idatzi
behar dira, nahiz eta hitz batzuk letra larriz jar daitezkeen; kontuan izan behar dugu
letra larriz idatzitako testuen irakurketa askoz ere zailagoa dela. 

Letra etzana, lodia eta azpimarratua saihestu behar dira; tituluetan, aldiz, bai erabil
daitezke. Zatiren bat nabarmendu nahi badugu, letra lodia eta letra azpimarratua
erabil ditzakegu; ez da komenigarria gehiegi erabiltzea. Segurtatu behar dugu
atzealdearen eta karaktereen artean badagoela kontrastea. Letretan ez da egon behar
irakurketa oztopatzen duen apaingarririk.

Testua ezkerreko marjinan lerrokatu behar da, eta justifikatu gabe utzi eskuinaldean;
hori lagungarria da ikusmena lerro batetik bestera pasa dadin. Tituluak eta orrialdeen
zenbakiak dokumentuaren leku berean agertu behar dira beti, letra mota berberare-
kin.  Testua eta irudiak ez dira gainjarri behar. Marrazkiak edo grafikoak txertatuz
gero, beharrezkoa da haien deskribapena ere jartzea. 

3.3.- Irakurketa Errazeko Testuak egitea
Irakurketa Erraza (IE) lagungarria da ulermenerako zailtasunak dituzten pertsonek
irakurri ahal izan dezaten: testua linguistikoki edo tipografikoki egokitzen da, ulergarria-
go bihurtzeko. Ulertzeko zailtasunak dituzten pertsonengana zuzentzen da, eta baita bizi
diren herriko hizkuntza ondo ezagutzen ez duten pertsona migratzaileengana ere.

Badira bi aukera horretarako; bata, dokumentu berri bat egitea IE formatuan soilik;

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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bestea, IE formatuan egindako laburpen bat eranstea dokumentuari. 

Irakurketa errazeko dokumentuen ezaugarri orokorrak hauexek dira: 
- Hizkuntza sinple eta zuzena erabiltzen dute. 
- Ideia bakarra adierazten dute esaldi bakoitzean.
- Teknizismoak, laburbildurak eta inizialak saihesten dituzte. 
- Testua modu garbi eta koherentean egituratzen dute.

3.4.- Laguntzazko produktuak erabiltzea
Aurrerapen teknologikoei esker, hainbat tresna garatzen ari dira komunikazioa
errazteko eta informazioa irisgarri egiteko. Hala, adibidez, ahotsaren errekonozimen-
durako tresnak sortu dira, testu-ahots bihurgailuak, braille linea –ordenagailuaren
pantaila ukitzearen bidez irakurtzea ahalbidetzen duen aparatu bat-, edo irudia,
soinua, testua eta datuak integratzen dituzten multimediako sistemak –horrek elkarre-
ragina ahalbidetzen du eta komunikazioa erraztu-.

Badira produktuen katalogoak eta laguntzazko produktuen erabilerari buruzko
aholkularitza eskaintzen duten erakunde espezializatuak. 

3.5.- Laguntzazko pertsonak izatea
Desgaitasunak dituzten pertsona batzuek laguntzazko pertsonaren bat behar izaten
dute. Orokorrean, pertsona hori komunikazioa errazten duen pertsona bat da, laguntza
behar duen pertsonak bere komunikaziorako erabiltzen duen kodea ezagutzen duelako;
adibidez, zeinuen hizkuntzako interpretea, edo, besterik gabe, desgaitasuna duen
pertsona ezagutzeagatik laguntza ematen diona, komunikazioa eraginkorra izan dadin. 

Garrantzitsua da azpimarratzea desgaitasuna duen pertsonarengana zuzendu behar
garela beti, ez beraren laguntzailearengana. Kontuan izan behar dugu laguntzaileak
parte hartuko duela desgaitasuna duen pertsonak hala eskatzen duenean; baliteke
beharrezkoa ez izatea, baina pertsonak berak erabaki behar du hori. 

3.6.- Web Irisgarritasuna erraztea
Web orrialde irisgarri edo erabilerrazen1 diseinuari esker, desgaitasunak dituzten
pertsonak weba hauteman dezakete eta bertan nabigatu, elkarreraginean aritu eta
beren edukiak igo. Onuradunak ez dira desgaitasunak dituzten pertsonak soilik, zeren
tresna horiek baliagarriak izan baitaitezke beren egoeraren zirkunstantziengatik
informazioa eskuratzeko zailtasunak dituzten beste pertsona batzuentzat ere (adineko
pertsonak edo istripuren bat izan duten pertsonak). 

Garrantzitsua da azpimarratzea Internet guztiok erabili behar dugula, gure gaitasunak
zeinahi direlarik ere; horregatik, funtsezkoa da Web orrialdeak irisgarriak (erabilerra-
zak) izatea. Badira ezin erabil ditzaketen pertsona asko, informaziora iristea eta

1Tresna informatikoen alorrean, “erabilerraztasun” terminoa erabiltzen da sarritan “irisgarritasun” terminoa-
ren esanahi berberarekin. 
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aukera-berdintasunez parte hartzea eragozten dien barrera bat aurkitzen dutelako
aurrean.

Beste alde batetik, gure aurreiritziak ezabatu behar ditugu. Sarritan pentsatzen dugu
irisgarriak diren orrialdeak ez direla orrialde onak, hau da, irisgarria izategatik
orrialdea ezin dela ona izan. Gaur egun, haatik, orrialde irisgarriak egin daitezke
diseinua sakrifikatu gabe. Orrialde batzuetan badira kolorea aldatzea edo tamaina
handitzea ahalbidetzen duten botoiak.

“Webeko Edukira Iristeko Jarraibide” batzuk (WCAG) garatu dira, Web orrialdeak
irisgarri egiteko eta oztopoak murrizteko xedez.  14 jarraibide dira, diseinurako
irtenbideak eskaintzen dituztenak. Adibidez: “segurtatu testuak eta grafikoak ulerga-
rriak direla kolorerik gabe ikusten direnean”.

Halaber, badira irisgarritasuna ebaluatzen lagundu diezaguketen ebaluazio-tresnak;
dena dela, Web gune bat irisgarria ote den determinatzeko, beharrezkoa da ebalua-
zio sakonago bat egitea.  

3.7.- Bilera, batzar eta horrelakoetan parte hartzeko bidea erraztea
Hasteko, segurtatu behar dugu pertsona guztiek parte hartu ahal izango dutela. Hori
egiteko modu bat da bertaratutako diren pertsonek fitxa bat betetzea; fitxa horretan
azalduko lukete zer behar duten parte hartzeko, edota, fitxa hori betetzeko arazorik
izanez gero, ahoz adieraziko lukete zer behar duten parte hartu ahal izateko. 

Antolatzaileek segurtatu behar dute pertsona guztien beharrak aseta daudela;
halaber, ekitaldia egiteko erabiliko den lokala ere ikuskatu behar dute.

Bete behar diren betekizunen artean, honako hauek azpimarratu ditzakegu: ekitaldia-
ren lekua irisgarria izan behar da fisikoki; hori ezinbesteko betekizuna da. Horrek
esan nahi du lekuak sarrera irisgarriak izan behar dituela, arrapalak, igogailuak…
Seinaleztapena ere argia izan behar da; egokiena da marrazkiak erabiltzea, eta
braillea edo letra nabarmenduak ere erabil daitezke. Emergentziazko alarmek ez dute
soinua soilik erabili behar, baizik eta argia ere bai. 

Antolaketari dagokionez, beharrezkoa da jarraibide hauek kontuan hartzea: gomenda-
garria da entzumen- eta ikusmen-desgaitasunak dituzten pertsonak lehenengo
lerroetan kokatzea. Megafonia egon beharko da eskura, entzumen-desgaitasunak
dituzten pertsonentzat (entzumen-galera arinak).

Kontuan hartu behar dira pertsonen beharrak. Hala, baliteke zeinu-hizkuntzako
interpretea behar duten pertsonak agertzea.  Horrelakoetan, interpreteek materiala-
ren kopiak izan behar dituzte, beren lana aurretik prestatzeko. Orobat, segurtatu behar
dugu profesional aski ditugula, zeren garrantzitsua baita atseden hartzea. Gainera,
ikus-entzunezko materiala erabiltzen bada, azpitituluak izan behar ditu. 

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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Beste alde batetik, erabiltzen den materiala irisgarria izan behar da pertsona guztien-
tzat; horrek esan nahi du materiala braille formatuan egon behar dela, edo pertsonen
ulermen mailara egokitu behar dela (irakurketa errazaren gomendioei jarraituz egin
daiteke). Gainera, aurkezpenek gomendio tipografikoak ere bete behar dituzte. 

Bileraren unean, pertsona guztiek dokumentuak izan behar dituzte eskura; ezin esan
dezakegu: “materiala astebete barru izango duzu”. Jokabide hori egin behar ez
denaren adibide bat da. Material guztia prestatuta izateak askoz ere lan gehiago
eskatzen du; orobat, beharrezkoa izan daiteke beste profesional batzuk kontratatzea
testuak transkribatzeko…

4.- Pertsonen arteko komunikazioa
Nola hitz egin behar ote dugu desgaitasunak dituzten pertsonekin? Horixe izaten da
pertsona gehienei bururatzen zaien galdera, baina sarritan ez dakigu nola egin behar
dugun. Hala eta guztiz ere, desgaitasuna duen pertsona batekin eta desgaitasunik ez
duenarekin hitz egitea, hain desberdina al da? Desberdintasunak gure buruan egon
ohi dira.

Horren inguruan ditugun estereotipoak eta aurreiritziak alde batera utzi behar ditugu,
zeren kasu gehienetan okerrak baitira. Ezin da gomendio orokorrik egin desgaitasun
mota bakoitzaren arabera. Desgaitasun berdina izan arren, pertsona bakoitza bakarra
eta desberdina da. Garrantzitsuena da jarrera irekia eta positiboa izatea, jokabide
desegokiak edo saiheste-jokabideak baztertuz. 

Funtsezkoa da gure komunikatze maila edo forma gure mintzakidearen egoerara
egokitzea. Beharrezkoa denean, egokiena da pertsonari berari galdetzea, beraren
beharrak zein diren jakiteko. Horri buruz dagoen tabua hautsi behar dugu: galdetzea
ez da txarra, eta ez da zertan iraingarria izan. Galdetzearen helburua pertsonari
laguntzea da. Zailtasun nagusia da hori nola egiten den jakitea, adibidez: “ozenago hitz
egingo al dizut?” “nahiago al duzu neuk astiroago hitz egitea?”… Beste kasu batzuetan,
agian pertsonak berak adieraziko digu zer behar duen. Kontuan hartu behar dugu
pertsonen arteko harreman batean gaudela; komunikatzeko dugun forma komunikazio-
aren edukia bezain garrantzitsua da.

Egokiena tonu normala erabiltzea da; garbi utzi behar dugu zer mezu transmititzen ari
garen. Pertsonaren aurrean jarriko gara, begietara begiratuz eta jarrera positiboaz
kontatzen ari zaigunaren aurrean. Ez dugu gure ahoa estali behar, ezta objekturik ere
jarri behar gure aurpegiaren aurrean; izan ere,  horrek distrakzioa eragin diezaioke
edo ezpainak irakurtzen eragotzi (entzumen-desgaitasuna duen pertsona baldin
bada). Funtsezkoa da pertsonaren mailara egokitzea; pertsonak hitz eta esaldi konple-
xuak erabiltzen baditu, geuk ere egin beharko genuke. Garrantzitsua da ez orokort-
zea, hau da, ez dugu pentsatu behar desgaitasunak dituzten pertsona guztiekin hitz
egiteko hiztegi garbi eta erraza erabili behar dugunik. 
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Egia da, izan, aurkituko ditugun pertsona batzuek denbora gehiago beharko dutela
informazioa ulertzeko eta erantzun ahal izateko, hau da, haien erritmoa errespetatu
behar dugu. Gainera, ulertzeko zailtasunak izan litzakete; horrelakoetan, keinuak eta
marrazkiak baliagarriak izan dakizkiguke beste pertsonak egoera ulertu dezan,
hiztegi erraza eta esaldi laburrak erabiltzeaz gain. 

Baliteke desgaitasuna duen pertsonak hitz egiteko zailtasunak izatea; zerbait ulertu ez
badugu, errepika dezan eska diezaiokegu. Komentarioa ulertu izanaren itxurak
egiteak ulertezin bihur dezake elkarrizketa. 

Garrantzitsuena da gogoratzea errezeta magikorik ez dagoela. Baina funtsezkoa da
pertsonari galdetzea zein den berarekin komunikatzeko forma egokia. 

5.- Informazioa, komunikazioa eta parte-hartzea irisgarri egiteko
urratsak
Kontuan hartuta desgaitasunak dituzten pertsonek hainbat motatako egoeretan parte
har dezaketela, eta kontuan hartuta, halaber, desgaitasuna hainbat motatakoa izan
daitekeela, garbi geratzen da horren inguruan egin dezakeguna ez dela gauza bakar
bat, hau da, egoeraren arabera gauza batzuk edo beste batzuk kontsideratu beharko
ditugula. 

Alde horretatik, jarraian prozedura bat proposatzen da, dokumenturen bat prestatzera-
koan, informazioren bat Web gunean jartzerakoan edota bilera edo topaketaren bat
prestatzerakoan kontuan hartzeko. Irisgarritasuna hobetzeko bidean egin ditzakegun
urrats batzuk dira, errazak eta funtsezkoak. 

Gainera, une jakin batzuetan –zirkunstantzien arabera- erabil daitezkeen estrategia
batzuk ere eskaintzen ditugu. Kontua ez da estrategia horiek beti erabili behar izatea,
baizik eta ezagutzea eta erabiltzeko modukoak direla jakitea. 

Irisgarritasunerako urratsak 

1. Gure ekintzaren helburu diren pertsona guztiak gogoan izatea
Begien bistakoa badirudi ere, dokumentu, komunikatu, kartel edo horrelako zerbait
egiterakoan, edo jardunaldiren bat antolatzerakoan, pertsona guztiengana zuzentzen
garela izan behar dugu gogoan. Hasi baino lehen gelditzea eta pentsatzea baliagarria
izan daiteke gero egokitzapenak egin behar ez izateko. Hasieratik pertsona guztiak
izaten baditugu gogoan, errazagoa eta merkeagoa da gero doikuntza batzuk egitea
pertsona jakin batzuentzat. Hona hemen horren adibide batzuk: oztopo fisikorik
gabeko lokal bat aukeratzea, Web erabilerraz bat diseinatzea, informazioa aurkeztera-
koan formatu desberdinak erabiltzea…

Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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2. Irisgarritasun beharrak aurreikustea eta irisgarritasunerako estrategia
garrantzitsuenak determinatzea, egoera horretarako.
Lehen esan dugunez, edozein egoera ahalik eta irisgarrien egiten saiatu arren, gerta
liteke pertsona batzuek zailtasunak izatea informazio jakin bat ulertzeko eta adierazte-
ko. Horri begira, garrantzitsua da pertsona horiek izan ditzaketen beharrak aurreikus-
tea, egokitzapen partikular batzuk egiteko. Adibidez, jardunaldia hasi aurretik, galde
dezakegu ea pertsonaren batek beharko duen zeinu-hizkuntzako interpretea edo
beste egokitzapenen bat. 

3. Ebaluatu
Bukatzeko, ekintza bat gauzatu, dokumentu bat prestatu edo informazio bat argitaratu
ondoren, garrantzitsua da beraren irisgarritasun gradua zein den ebaluatzea, etorkizu-
nean kontuan hartu litezkeen hobekuntzak eransteari begira.  

4. Beste ideia batzuk
Garrantzitsua izan daiteke beste ideia hauek ere kontuan hartzea:

- Irisgarritasunaz arduratzen den pertsona bat izendatzea. 
- Antolakuntzaren alorreko funtsezko prozesuak identifikatzea eta irisgarritasuna
hobetzeko proposamenak lantzea. 
- Irisgarritasunaren alorreko gaiei buruzko kontsulta-talde bat eratzea, desgaitasu-
nak dituzten pertsonen parte-hartzearekin; era horretan, irisgarritasunarekin
zerikusia duten neurriak eta ekintzak talde horrekin kontrastatu eta ebaluatu ahal
izango dira.
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Oztoporik gabeko komunikaziorako gidaliburua
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