MANIFEST
3 de desembre 2020:
Dia internacional
de les persones amb discapacitat
No som invisibles

INTRODUCCIÓ
L’Organització de les Nacions Unides (ONU)
va aprovar l’any 2006
la Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat,
amb l’objectiu de defensar els drets
de les persones amb discapacitat.
Els drets de les persones amb discapacitat
s’han de defensar
ja que en moltes ocasions
s’han vist vulnerats.
Aquest any 2020
amb la pandèmia
de la Covid-19 (Coronavirus),
s’ha fet evident que,
tant l’administració,
com els representants polítics,
així com la societat en general,
desconeixen que és la discapacitat intel·lectual
i quines són les necessitats del nostre col·lectiu.
Una Pandèmia és una malaltia
que afecta molts països
o que ataca gairebé
totes les persones d'una regió.
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Aquest desconeixement
cap al col·lectiu de persones amb discapacitat
provoca situacions discriminatòries,
i que hi hagin molts prejudicis.
Un Prejudici és una idea o opinió negativa,
sobre una cosa o una persona
abans de conèixer
i sense un cap motiu.

També provoca
que les polítiques que es fan
estiguin lluny de complir
amb el que diu la Convenció dels drets
de les persones amb discapacitat.
Això significa que encara falta molt
per a què la nostra societat
sigui inclusiva, compromesa i responsable.
Les persones amb discapacitat intel·lectual
no som menys vàlides,
sinó que és la societat poc compromesa
i unes polítiques insuficients
les que impedeix
que gaudim del nostres drets
i fa que tinguem menys oportunitats.

Som les persones amb discapacitat intel·lectual,
els nostres familiars
i els professionals que ens donem suport
i, ara més que mai,
alcem la veu plegats
per dir que No Som Invisibles.
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Per aquest motiu DENUNCIEM:
- La invisibilització
de les necessitats del nostre col·lectiu
en els espais de decisió política,
administrativa, i social.
No s’han tingut en compte
la nostra opinió ni les nostres necessitats
a l’hora de prendre decisions
que ens afecten directament
en un moment de gran urgència.

- El desemparament
que hem viscut nosaltres
i les nostres famílies.
Ens vàrem trobar soles
a l’hora de fer front la pandèmia,
tant pel que fa a la falta d’informació,
com a un augment de la despesa econòmica,
o l’esgotament físic i emocional
com a conseqüència
de la lenta resposta de l’administració
a l’hora d’atendre i comprendre
les necessitats del col·lectiu.
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- Hem viscut
moltes situacions de discriminació
que no són pròpies d’un país compromès,
solidari i just.
Aquests són alguns exemples:
Persones amb discapacitat intel·lectual
insultades mentre feien
les seves passejades terapèutiques
o la prohibició als usuaris
de serveis residencials
de sortir al carrer
mentre la resta de persones
ja podia anar al bar o al cinema.
També casos injustificables
de negació de tractament mèdic
pel fet de ser una persona
amb discapacitat intel·lectual.
- La falta de recursos econòmics dels serveis,
les llargues llistes d’espera
per a accedir a serveis essencials,
i la falta de materials i professionals
ha fet perillar molt
la qualitat d’atenció a les persones
i la situació de les entitats
que els donen suport.
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Per tot això EXIGIM:

- La participació directa i activa del col·lectiu
en la presa de decisions,
amb l’objectiu de ser escoltats
per l’administració pública
a l’hora de decidir
sobre les polítiques
de tot allò que ens afecti.
Res sobre nosaltres,
sense nosaltres.

- L’impuls de polítiques concretes
per acabar amb la discriminació
i amb qualsevol situació d’injustícia
i que permetin avançar
en la igualtat i la inclusió del col·lectiu.
- Incrementar i posar al dia
els diners que reben les entitats
per millorar la qualitat dels serveis,
la seguretat de persones
i dels professionals del sector.
També enfortir
i donar estabilitat al sector,
i eliminar les llistes d’espera.
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- Protocols d’actuació específics,
clars i dignes
per a les escoles,
els serveis residencials o d’atenció diürna,
així com per a tots els serveis
quan sigui necessari.
Que tinguin en compte
les necessitats del col·lectiu
a l‘hora de fer front
a les situacions
provocades per la pandèmia.

- Informació clara, accessible
i de fàcil comprensió
per a tota la ciutadania.
Per fer front a la pandèmia
de la Covid-19 (coronavirus),
cal que les persones
estiguin informades correctament.
Entendre la informació
és un dret de les persones.
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- Protecció i creació de llocs de feina
per a les persones
amb discapacitat intel·lectual
en un moment de crisi econòmica.
Aquesta crisi pot provocar
que encara sigui més difícil
trobar una feina
per a les persones amb especials dificultats,
tant en els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social
com a l’empresa ordinària
i a les administracions públiques.

- La posada en marxa
d’un permís remunerat
per aquelles persones
que hagin de cuidar un familiar
amb discapacitat intel·lectual
com a conseqüència de la Covid-19 (coronavirus).
També cal l’eliminació del copagament,
així com d’impulsar
nous suports i serveis
que facilitin una vida més independent,
que evitin una major despesa econòmica i
un esgotament físic i emocional
dels familiars.
Copagament significa que una persona
ha de pagar amb els seus diners
una part de la seva assistència,
com per exemple,
els medicaments o les proves mèdiques.
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Avui, 3 de desembre,
reivindiquem els nostres drets
i exigim que es respectin sempre.
Per una societat més inclusiva,
més compromesa i més solidària
on totes les persones
hi tinguem cabuda.
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