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MANIFESTUA 

Landa-garapen inklusiboaren alde, landa-ingurunean bizi diren pertsona 

desgaituen giza indarrari bide emateko.  

Nafarroan, landa-eremuetan bizi garen gizon-emakume desgaituak Nafarroako pertsona desgaituen 
erdiak gara. Biztanleria talde ugaria gara, laguntza eta baliabide egokirik gabea, desgaitasuna duten hiri-
biztanleriak dituenak baino askoz ere txikiagoak. Horrek etengabeko presioa eragiten du, gero eta 
handiagoa, ingurune horretatik alde egiteko. Desgaitasuna dugun pertsonok eta familiok eragile gakotzat 
hartu behar gaituzte landa-ingurunea ingurune inklusiboa bihurtzeko eraldakuntza-prozesuan; horrela, 
gizarte berrikuntzaren ikuspegiarekin bat, landa-inguruneak bizikidetzarako ingurune-eredu jasangarri eta 
harmonikoa eskaini beharko luke, jende guztiak bere giza indarra erabiltzeko aukera izan dezan.  
 
Elkarte-mugimenduan ari garenok Landa Garapen Inklusiborako Estrategia landu dadila aldarrikatzen 
dugu, guztiz beharrezko baita, betiere genero-ikuspegia txertatuta, landa-ingurunean bizi diren pertsona 
desgaituei eta haien familiei zuzendutako ekintza publikoak eta zibikoak sustatu, planifikatu, programatu, 
koordinatu eta bideratzeko. Hori guztia, haien parte-hartzea hobetzeko eta haien eskubideak eta gizarte-
ongizatea bermatzeko, betiere desgaitasuna duten pertsonek landa-inguruneetan sustraiturik eta bertan 
bizitzen jarrai dezaten. Hori guztia, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentzioarekin bat eta Garapen Jasangarriko Helburuei jarraiki.  
 
Landa-garapen inklusiboa, benetako laguntzak emanen dituena, inor bazterrean edo kanpoan utzi gabe 
hiriko estandarren aurrean. Hori ez daiteke ulertu genero-ikuspegia txertatu gabe; hau da, ikuspegi hori 
zeharkakotasunez hartu behar da kontuan, landa ingurunean bizi diren emakume eta neskato desgaituak 
aintzat hartzeko eta haien beharrei erantzuteko, ikusezinenak baitira, eta gauza bera mendekotasunean 
dauden pertsonen emakume zaintzailei dagokienez. Guztiz beharrezkoa da gizarte zibil antolatuak behar 
adina ekintza abiaraztea landa-ingurunean bizi diren emakume desgaituak ahalduntzeko, haien artean 
inor ere atzean gelditu ez dadin.  
 
Politika publikoek bestelako enplegu-aztarnategiak landa-eremuan sortzearen alde egin behar dute, 
ekintzailetza barne, betiere ingurune horretan aberastasun jasangarria sortzeko, ekonomia berdearen 
aukerak eta dimentsio inklusiboa bateragarri egiteko, kalitatezko enplegu duina sortze aldera. Azken 
buruan, landa-ingurunearen eraldakuntza lortzeko, eta horrela, ingurune hori erosoa eta goxoa izan dadin 
desgaitasuna duten pertsonentzat.  
 
Garrantzitsua da, halaber, gobernantza- eta elkarlan-formula berritzaileak abian jartzea landa-garapenean 
ari diren eragile guztien artean, desgaitasuna duten pertsonea eta familiendako laguntza, baliabideak eta 
sustapen nahiz arreta bitartekoak diseinatu, planifikatu eta ezartzerakoan.  
 
Landa-garapen inklusiboaren aldeko politika publikoek landa-ingurunean bizi diren pertsona desgaituen 
eta haien familien sustraitzea indartu behar dute, landa-inguruneko bazterrak jenderik gabe gelditzeko 
arriskua moteltzea aldera.  
 
Era berean, behar diren azterlanak eta ikerlanak egin behar dira landa-ingurunean bizi diren pertsona 
desgaituen eta haien familien egoera ezagutzeko. Izan ere, hori behar-beharrezkoa baita CERMINek 
botere publikoei landa-garapen inklusiborako eskatzen dizkien estrategiei euste aldera.  
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