Entre el març i l’octubre del 2015 més de 200 ciutadans amb diversa implicació i experiències en el benestar i la inclusió social de
les persones amb discapacitat auditiva van culminar un procés
de deliberació participativa sobre les perspectives de regeneració de la Política Social i la seva contribució a assegurar el ple
compliment pels poders públics de la Convenció de les Nacions
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Ciutadans amb diversa pèrdua auditiva, familiars, professionals de
la salut, docència i inserció laboral, adherits i líders de l’associacionisme i directius de les administracions i voluntariat van contribuir
a la identificació conjunta de tendències, cruïlles crítiques, obstacles i oportunitats de rescat i consolidació del benestar, dignitat,
desenvolupament personal autònom i participació social inclusiva
del col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva. Dimensions
de la Convenció compromeses per la gestió “de xoc” de la crisi
financera i la recessió econòmica.

POLITICA SOCIAL I DRETS
DELS CIUTADANS SORDS
A ESPANYA

La consulta va incloure una recerca documental exploratòria, 20
entrevistes en profunditat de generació d’hipòtesis de treball i la
realització d’una sessió de grup nominal amb 15 informadors clau
per prioritzar 7 àrees temàtiques i 49 escenaris per la realització
d’una consulta prospectiva Delphi a 171 panelistes voluntaris.
La metodologia Delphi és una tècnica de consulta a col·lectius
d’experts, ciutadans implicats i persones amb coneixements i
experiències rellevants en els temes que han estat objecte d’investigació. La seva aplicació permet obtenir posicions de conjunt
-consensos, discrepàncies o incerteses- a partir de l’expressió
individual de les expectatives, preferències i pronòstics de cada
consultat. L’opció metodològica escollida considera la percepció, coneixements, interessos, experiències i valors de “tots” els
implicats, tant en el deteriorament de la Política Social com en
el seu rescat, sobre la visió hegemònica dels “experts” i la tecno-burocràcia.

Consulta prospectiva delphi
Escenaris d’evolució 2015-2020

SÍNTESI
206 invitacions amb un percentatge d’11% a 13% per subgrup.
Accepten i participen 171 panelistes.
El primer cinturó es refereix a les persones sordes i familiars/persones properes.
El segon cinturó es refereix a ciutadans amb escàs/nul coneixement de la sordera.

www.delphisordesa.org

Evolució de la crisi econòmica i el seu impacte sobre la protecció social
La prolongada crisi econòmica i la incertesa de la seva superació influeixen
decisivament en la vulnerabilitat social i la solvència de les garanties d’inclusió
social i desenvolupament personal de les persones sordes.
Des d’aquesta perspectiva, i en l’horitzó dels propers cinc anys, tot i les
expectatives unànimes de recuperació, els efectes de la crisi financera, les
successives recessions i el deteriorament de les finances públiques, els
pronòstics del panel atorguen poca versemblança tant a una recuperació
immediata com a la restauració de nivells acceptables de solvència de la
despesa en protecció social si es manté la política persistent “d’austeritat”.
Són especialment il·lustratives les poques esperances dipositades en la
disminució de les prediccions sobre el manteniment de les taxes d’ocupació de
l’Oficina Internacional del Treball, en la millora de la qualitat de l’ocupació i en el
seu impacte sobre l’elevat nivell de pobresa infantil.
En la consulta, les proporcions més altes de rebuig es registren davant la
possible persistència del nivell d’atur actual i, especialment, del manteniment
del nivell de pobresa infantil.
En les prediccions sobre la recuperació de la solvència de la despesa en
protecció social criden l’atenció les posicions contraposades entre el rebuig
del finançament selectiu de les prestacions –desfinançar les que no demostren
aportar cap valor o el que aporten queda per sota del que costen– i, en canvi,
el desig favorable a l’avaluació de l’acompliment i els resultats d’institucions,
serveis i professionals.
S’estableix una oposició clara a l’extensió del copagament obligatori, de
naturalesa recaptadora, amb una acollida més bona de la coresponsabilitat de
l’usuari en el cost, amb exempcions en funció de la renda.
Qualitat institucional de la política social
Els escenaris plantejats es refereixen a la percepció del futur immediat de la
relació entre el deteriorament de l’estat de benestar i el retrocés general en la
qualitat democràtica de les institucions públiques.
Escepticisme en la regeneració del dèficit democràtic i el clientelisme polític en
la designació de càrrecs de responsabilitat i rendició de comptes.
Congruència entre l’aspiració col·lectiva majoritària i un pronòstic, menys
ferm, de revisió dels mecanismes de participació interna, control i avaluació
de l’eficàcia de la intermediació dels òrgans de govern de representació de
l’associacionisme.
Alineació de desitjos i lleugera esperança d’una proactivitat més gran de les
cúpules representatives de l’associacionisme en defensa de les persones sordes
en el control i l’avaluació de la protecció social.
El desig que es materialitzi un pla estratègic, propi i independent de les
administracions, de reivindicació argumentada de la garantia completa de drets
i suficiència de recursos, rep el suport amb un nivell més alt de consens entre
els panelistes.
Registre de pronòstics favorables a accions educatives adreçades a polítics,
empleats públics i agents socials en el coneixement i l’aplicació dels principis de
no-discriminació, igualtat i drets de les persones sordes.
Desig majoritàriament compartit, encara que associat a dubtes i incertesa, en
la superació del distanciament entre els col·lectius amb llenguatge de signes i
els sords amb llenguatge oral com a objectiu dels seus respectius òrgans de
govern associatiu.

Dret a decidir autònomament de manera informada
Aquest apartat considera la transició de la consideració de la sordesa com
a objecte passiu i de subordinació a criteris tecnicoadministratius a la plena
assumpció de la reivindicació i defensa dels drets per part d’aquest col·lectiu.
Aquesta transformació suposa la preeminència de l’autonomia, independència
i respecte a la dignitat de les decisions de les persones sordes –o els seus
representants– en la seva interacció amb els professionals, les administracions
i els proveïdors de serveis.
Destaca la contraposició entre el desig unànime de l’exercici d’autodeterminació
en decisions fonamentals per a la seguretat i plenitud del desenvolupament
personal i un pronòstic poc esperançat en la seva realització amb informació
solvent i comprensible, lliure d’influències esbiaixades.
No és menys reveladora la contraposició entre una sòlida majoria favorable i,
alhora, l’escassa confiança en la garantia d’igualtat i complementarietat en la
compatibilització de l’aprenentatge i l’adquisició de la llengua de signes amb
l’adquisició i formació del llenguatge oral.
Tampoc no revela grans expectatives positives la incorporació de les preferències
i els valors de les persones amb discapacitat auditiva i, si s’escau, dels seus
representants en l’avaluació dels programes i les prestacions de cobertura
pública.
Accesibilitat: comunicació i entorn
En aquesta secció de la consulta es contempla la percepció predictiva sobre el
progrés de l’accessibilitat universal, la supressió de la contaminació acústica i
la disponibilitat de recursos auditius en els espais i les instal·lacions d’ús públic,
les comunicacions i les tecnologies de la informació.
Predomini del dubte i la inseguretat al voltant del compliment íntegre, per part
de les administracions, de les garanties legals d’accessibilitat a entorns sense
barreres, lliures de contaminació acústica i amb disponibilitat d’instal·lacions i
recursos auditius i visuals.
Malgrat la unanimitat en el desig dels panelistes, el pronòstic es mostra incert
amb relació a la participació independent i efectiva de l’associacionisme en els
processos d’informació, valoració d’opcions i de decisió relatius a l’accessibilitat
universal.
És particularment significatiu l’antagonisme entre les aspiracions del panel en
ple i les pobres expectatives d’alliberament de la contaminació acústica en
centres docents, llocs d’oci i espais urbans públics construïts.
Opinions dividides, amb predomini d’escassa confiança, sobre l’eradicació
del tractament discriminatori i degradant de la sordesa en alguns mitjans de
comunicació.
Sanitat
En l’actual aproximació social i sanitària de la sordesa són decisius la prevenció,
el diagnòstic precoç, la intervenció audiològica i el seguiment assistencial en
connexió amb l’habilitació psicoevolutiva del llenguatge. La consulta va proposar
identificar horitzons de progrés en els itineraris sociosanitaris establerts
actualment.
Coincidència esperançada de les prediccions de desig i els pronòstics en el
compliment, sense excepcions, dels protocols de detecció precoç de les
hipoacúsies.
Reserves i pronòstic dividit sobre l’avenç en la consideració de les experiències
assistencials de les famílies i les persones sordes en les decisions de millora
organitzativa multidisciplinària.

Es registra menys optimisme en les respostes sobre la millora dels recursos
per a l’actualització de competències i coneixements, i d’avenç en l’educació
preventiva en els serveis de planificació familiar, salut laboral i programes
d’envelliment actiu.
Cauteles en la predicció de millores dels procediments informatius en l’obtenció
del consentiment informat abans de fer intervencions medicoeducatives.
Pronòstic pessimista en relació amb la integració de dimensions de valoració
sociocultural al criteri exclusivament clínic a l’hora d’establir els barems de la
hipoacúsia.
S’obre pas tímidament l’esperança que una de les línies prioritàries de la recerca
clínica s’orienti a l’obtenció d’evidència ferma, sistemàtica i pública sobre els
resultats de la pràctica medicoquirúrgica: indicacions, selecció de candidats,
tolerància i seguretat en les intervencions d’implants i reimplants coclears.
Educació
Aquest apartat reuneix el posicionament predictiu dels consultats en
relació amb la necessitat de preservar, consolidar i propagar els avenços de
l’educació inclusiva enfront de la segregació de l’“educació especial” davant el
deteriorament de les retallades en la despesa pública.
A les aspiracions majoritàries de plena incorporació de la modalitat lingüística
triada en el model d’educació inclusiva correspon una predicció incerta i amb
divisió d’opinions.
Escassa concordança entre desitjos i pronòstics d’una aportació més gran del
sistema educatiu a l’adquisició d’habilitats socials i d’accés a l’ocupació.
Els panelistes no creuen que en l’horitzó temporal de la consulta els alumnes
sords i les seves famílies participin efectivament en l’avaluació de les opcions
curriculars i els projectes educatius.
Predomini del dubte i la poca confiança en la implantació de sistemes
d’informació facilitadors de benchmarking i identificació, difusió i adopció de
les bones pràctiques.
Prediccions pessimistes tant en el manteniment de les retallades en el
finançament de recursos com en el reforçament del coneixement i la
sensibilització respecte dels drets i les necessitats educatives de les persones
sordes, especialment en els nivells superiors d’ensenyament.
Accés al mercat laboral ordinari
En aquest àmbit la consulta es va proposar conèixer la posició pronòstica dels
panelistes en relació amb la protecció i superació dels progressos consolidats en
la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat auditiva.
Majoria de pronòstics d’empitjorament de l’accés de les persones sordes al
mercat laboral ordinari i d’incertesa respecte de la recuperació de la desocupació
general.
El panel mostra escepticisme davant la possibilitat de disposar d’informació
solvent sobre la dinàmica d’accés al mercat laboral i les vulneracions de la
normativa corresponent.
No són pas més bones les perspectives de conèixer amb detall les conseqüències
de l’impacte de la desocupació i el deteriorament de la qualitat de la contractació
en la incorporació al mercat laboral ordinari de les persones sordes.
En la mateixa línia d’escepticisme i poques esperances es pronuncien els
pronòstics sobre la revisió a l’alça en les subvencions a l’oferta d’ocupació.
La cota més alta d’incertesa de la consulta es refereix a l’escenari d’eliminació
de la discriminació laboral de les persones hipoacúsiques per raó de gènere.

