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AUTISMOA GURE ESKUBIDEAK

Bost urte zituenerako diagnostikatua 
zuen autismoa. Zantzu nabariak ez zi-
tuen, baina sumatzen genion zerbait. 
Denboraren joanean, geroz eta nabarme-
nago ikusten zen bazuela zerbait berezia. 
Azkenean Asperger sindromea diagnos-
tikatu zioten, baina nahikoa lan izan ge-
nuen diagnosi zuzena jasotzeko. Autis-
moaren fenomenoa apenas ezagutzen 
zen garai hartan, eta psikiatra batzuek ez 
zuten behar besteko jakintza.
Autismo Espektroaren Nahasmenduaren 
barruan, Asperger sindromea da gaitzik 
arinenetako bat. Ramonek ez du atzera-
pen intelektualik. Gai da hitz egiteko eta 
gauzak arrazoitzeko. Alabaina, errealita-
tea beste begi batzuekin ikusten du, eta 
zailtasunak ditu egoera jakin batzuetan 
giza harremanak behar bezala garatze-
ko. Eskolan, kasurako, oso gaizki pasa 
zuen. Memoria fotografikoa dauka, eta 
beste umeek baino lehenago ikasi zuen 
irakurtzen. Gainera, bere adineko ume 
batentzat normalak ez ziren gaiez hitz 
egiten zuen. Hor tentsioak sortu ziren, 
eta harremana gaiztotzen joan zen. 

Azkenean, Lehen Hezkuntzan zela, es-
kola-jazarpena sufritu zuen. Gainontze-
ko umeek bazterrean uzten zuten. Espe-
rientzia horrek, normala den bezala, kalte 
handia eragin zion. Integrazioa oso garesti 
atera zitzaion gure semeari. Oso polita da 
halako arazo bat duen umea gainontzekoe-
kin nahastea, baina horretarako egoera ku-
deatzen dakien profesional bat behar duzu. 
Bestela, kalteak besterik ez dira eragiten. 
 Ramonen kasuan, irakasleek ez zuten 
autismoa zuen ume batekin lan egiteko 
beharrezko formakuntza. Orduz geroztik 
aitzinamenduak egin dira alor horretan, 
eta uste dugu gaur egun autismoa duten 
umeek aukera gehiago dutela. Hor, azpi-
marratu beharra dago autismo elkarteek 
egiten duten lana. Bere garaian Ramon 
Bilboko elkarte batean aritu zen, eta ondo 
etorri zitzaion bizitza arrunteko egoereta-
ra ohitzeko. 
 Gure aburuz, elkarte eta zentro hauetan 
dago autismoa duen jendearen garape-
naren gakoa. Bertan bizitza soziala gara-
tzen laguntzen zaie, eta hori da benetan 
indartu behar dena. Beste biderik ez dago 

pertsona hauek gizartean behar bezala 
integratzeko. Bakoitzaren ezaugarrietara 
egokitutako formakuntza eskainiz gero, 
asko handitu daiteke beren independen-
tzia eta, oro har, bizi kalitatea. 
 Helburua handitan pertsona indepen-
denteak izatea da. Oso tristea baita behin 
helduak direnean, txoko batean bazter uz-
tea. Orain ataka horretan gaude gu. Oso 
kezkatuta gaude, ez baitakigu gure semea-
ri zer gertatuko zaion aldamenean ez gai-
tuenean. Etorkizuna ez dugu batere garbi 
ikusten. Non egongo da? Norekin? Gustura 
egongo da? Itaun horientzako erantzunik 
ez dugu aurkitzen. 
 Instituzioek ez digute alternatibarik es-
kaintzen. Badirudi erresidentzia batean 
sartzea dela aukera bakarra, eta guk ez 
dugu Ramonentzat halakorik nahi, bada-
kigulako ez litzatekeela eroso sentituko. 
Hori dela-eta, uste dugu erakundeek za-
baldu egin beharko luketela alternatiba 
sorta. Formazio egokia duen jende asko 
dago; beraz, gauzak behar bezala anto-
latzea baino ez da behar. Gure ustez, hor 
dago irtenbidea. n

Isabel Gonzalez eta Manuel Ruiz 
gara, Bilboko senar-emazte bikote 
bat. Gure seme Ramonek Asperger 
sindromea dauka. Autismoa soilik 
haurren arazo gisa ikusten da maiz, 
baina haur horiek hazi egiten dira, 
eta horrekin batera, buruhauste 
berriak datoz. Gaur egun 40 urte 
ditu Ramonek, eta asko kezkatzen 
gaitu bere etorkizunak. 

“Ez dakigu zer gertatuko zaion gure 
semeari aldamenean ez gaituenean”

I. Gonzalez eta M. Ruiz [Autismoa du haien semeak]

Autismoa duen gaztea, lan-merkatuan integratzeko proiektu batean, AEBetan.
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