Dia Internacional de la Discapacitat

ELS DRETS DE LES PERSONES AMB
DIVERSITAT

FUNCIONAL

La Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, amb motiu del Dia Internacional de
la Discapacitat que es commemora avui dijous dia 3 de desembre vol destacar la feina que dia
a dia es realitza en defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional, aprovats per
l’Organització de les Nacions Unides l’any 2006.
La Fundació, conformada pel Consell Insular i els 8 ajuntaments, i les 13 entitats membres
d’atenció a persones amb diversitat funcional de Menorca, treballem conjuntament per oferir
centres, serveis, programes i suports que potencien l’autonomia de la persona i que
garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes de la seva vida i en tots els
àmbits.
El col·lectiu de persones amb discapacitat inclou diversitats físiques, mentals, intel·lectuals o
sensorials a llarg termini que, al interactuar amb diverses barreres de l’entorn i de la societat,
es troben amb dificultats per a la seva participació plena i efectiva en igualtat de condicions.
Per aquest motiu, volem aprofitar l’ocasió per informar i sensibilitzar a la societat
menorquina envers alguns dels aspectes més destacats que es van aprovar al 2006 a
l’Organització de les Nacions Unides.
Aquest documents ens recorda que les persones amb diversitat funcional tenim els mateixos
drets que qualsevol persona.
Avui, llegim els següents:

Tenim dret a rebre suports
per tenir les mateixes oportunitats
que qualsevol altra persona.

Tenim dret a triar on volem viure i amb qui,
i a tenir els suports que necessitem.
Tenim dret a treballar i a escollir la nostra feina,
i a tenir les mateixes condicions que qualsevol altre treballador.
Tenim dret a rebre informació clara,
a moure’ns i poder anar a tot arreu, sense barreres.
Tenim dret a anar al metge i als serveis de salut,
i que estiguin adaptats a les nostres necessitats.
Tenim dret a decidir sobre les qüestions
que afecten la nostra vida, amb els suports necessaris.
Tenim dret a rebre una educació inclusiva
amb la resta d’estudiants, que respecti les nostres necessitats i ritme per aprendre,
i a formar-nos durant tota la vida.
Tenim dret a viure sense por,
i que ningú s’aprofiti o abusi de nosaltres.
L’abús pot ser físic, psicològic, sexual o econòmic.
Tenim dret a ser part activa de la societat,
a donar la nostra opinió i que es respecti,
i que es valorin les nostres aportacions.
Tenim dret a triar els amics i amigues,
a tenir parella i a decidir la relació que tots dos volem.
Tenim dret a viure la sexualitat com vulguem.
Tenim dret a triar què ens agrada fer en el nostre temps lliure,
i a escollir amb qui volem passar-nos-ho bé.
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Tenim dret a què ningú miri o toqui les nostres coses o a nosaltres mateixos,
si no volem.
La llei reconeix els nostres drets. Demanem que tota la societat els respecti, que
l’administració els defensi i que les persones afectades els fem valdre.
VISIBILITZAR, desestigmatizar....
Som com tu, no ens veus?
Amb les teves capacitats i limitacions...
PRINCIPIS respecte, no discriminació, participació, inclusió, igualtat, accessibilitat,
Autonomia, independència, llibertat d’elecció.... maduresa.
I TOT AÇÒ, PERQUÈ SOM PERSONES CAPACES COM LA RESTA DE PERSONES DEL MÓN.
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