MANIFEST “JUNTS DEFENSEM ELS DRETS”
3 DE DESEMBRE DE 2016

Avui és el dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, dia per
reivindicar els nostres drets, que també són els vostres, els de
TOTHOM... Dia per reunir-nos i fer arribar la nostra veu més lluny,
dia per seguir lluitant perquè els nostres drets reconeguts siguin
respectats.
Per això ens trobem aquí, perquè ‘junts, defensem els drets’.
A dia d’avui encara hi ha molts que es vulneren i això s’ha d’acabar...

Reclamem poder accedir als serveis d’atenció
És una qüestió de prioritat perquè hi ha gent amb molta necessitat. A
més de demanar més recursos creiem que hi ha serveis sobrevalorats
i el que necessitem és que es redistribueixin de manera apropiada:
cada persona en funció del que necessita. Demanem models
actualitzats per poder optimitzar recursos i així que totes les persones
puguin accedir als serveis que més necessiten.
-Volem que s’aturi el copagament i així poder tenir independència
econòmica.

Volem que el metge ens tracti com a les altres persones
No necessitem un metge especialitzat en persones amb discapacitat
intel·lectual per curar un refredat o un mal de panxa. Necessitem un
metge que ens transmeti seguretat i que utilitzi un vocabulari
entenedor i proper. Cal una formació perquè ens facin sentir com un

més. És per això que des de Dincat hem elaborat una guia per als
professionals d’aquest sector. Nosaltres ja hem fet la nostra feina,
ara esperem resposta.
Lluitem per tenir un envelliment digne i per aconseguir una
discriminació positiva com seria la targeta Cuida’m. En algunes
ciutats ja funciona però necessitem que es potenciï més.
-Volem que la sanitat sigui un espai on siguem atesos i no sortir
pitjor que com hem entrat.

Demanem un model educatiu per a tothom
Si dotem de recursos i sentit inclusiu a totes les escoles tots els nens
creixeran en igualtat d’oportunitats socials. A l’escola hem de ser
tractats com iguals, és l’espai on a més d’aprendre també es
desenvolupen tasques socials. Volem que no se’ns trepitgi, que no
haguem de suportar situacions d’abús per part dels companys o
professors.
Reforcem lleis que apostin per un model educatiu inclusiu amb les
eines i suports adequats per a cada alumne.
-Ens han de tractar igual simplement amb la necessitat d’alguns
suports.
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Existeixen les dotacions econòmiques necessàries però necessitem
convèncer a la societat de les nostres capacitats de treballar a
l’empresa ordinària. Amb la LISMI no n’hi ha prou, necessitem una
llei més específica que obligui a la contractació de persones amb

discapacitat amb especial dificultat. No volem ser uns mantinguts
sinó ser qui volem ser sempre hi quan tinguem els suports que cada
un dels nosaltres necessitem.
-Volem contribuir a la societat amb el nostre treball

Volem participar en TOTS els espais
La comunitat és l’espai on tots som iguals i tots som diferents,
participar en els mateixos espais ens apropa a la inclusió. Amb
suports podem gaudir d’un lleure normalitzat, des d’una comissió de
festes del barri fins a la política. Reclamem una accessibilitat
cognitiva per poder gaudir d’aquests espais.
-Volem trencar barreres i participar en qualsevol espai

Reclamem igualtat d’oportunitats
Tenim l’eina, una Convenció de les Nacions Unides clara sobre els
nostres drets. Ara només cal assolir-la. Les lleis moltes vegades hi
són però no es compleixen. Caldria exigir un compliment estricte de
la Convenció que aquest any celebra el desè aniversari.
Per aconseguir aquest compliment necessitem fer-ho junts perquè la
nostra veu arribi més lluny. Perquè els drets de les persones amb
discapacitat també són els nostres drets.
NO volem no poder accedir als llocs de treball que podem fer
NO volem ser maltractats a l’escola
NO volem estar la cua de les investigacions

NO volem sortir del metge de la mateixa manera que entrem
NO volem no poder anar a on vulguem i amb qui vulguem
NO volem ser tractats com ciutadans de segona
NO volem ser invisible per a la societat
VOLEM NORMALITZACIÓ, INCLUSIÓ I SUPORTS!!
JUNTS HO PODEM FER POSSIBLE!!
#JUNTSDEFENSEMELSDRETS

