FÒRUM EUROPEU DE LA DISCAPACITAT
1997- 2007: DEU ANYS LLUITANT PELS DRETS DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fem que la discriminació per motiu de discapacitat passi a formar
part de la història.
Lluitar contra la discriminació cap a les persones amb discapacitat és
un combat de TOTS.

L’any 1997, les organitzacions europees i nacionals de persones amb
discapacitat i de famílies de persones amb discapacitat que no poden
representar-se a si mateixes es van unir per formar el Fòrum Europeu de la
Discapacitat (EDF a les sigles en anglès).
L’EDF és una plataforma independent i única a Europa, que representa un
actiu paper davant les institucions de la Unió Europea i davant dels responsables
de la presa de decisions, per protegir i defensar els drets de les persones amb
discapacitat. El seu objectiu i la seva activitat diària es dirigeixen a influir en la
legislació de la Unió Europea, atès que cadascuna de les decisions i iniciatives
de la UE té un impacte directe i a tots els nivells a la vida diària dels ciutadans
europeus amb discapacitat.
Ha passat una dècada des de l’inici de la nostra lluita. Avui, nosaltres, les
persones amb discapacitat i les famílies de les persones amb discapacitat que
no poden representar-se a si mateixes podem girar la vista enrere i enorgullirnos de la nostra contribució l’avenç a Europa dels drets de les persones amb
discapacitat. Avui, també hem de mirar endavant i continuar exercint la nostra
influència per enfortir les mesures legislatives de no-discriminació a Europa, per
garantir que la plena integració a la societat de les persones amb discapacitat es
converteixi en realitat. Cal fer-ho perquè la discapacitat és una qüestió de Drets
Humans i perquè la discapacitat és un assumpte que ens pertoca a tots.
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Les persones amb discapacitat no som una minoria: som més de
50 milions de ciutadans de la UE, cosa que representa més del 10% de
la població de la UE.
En una de cada quatre famílies, un dels membres és una persona amb
discapacitat.
Disposem de dues vegades menys d’oportunitats que las persones
sense discapacitat per arribar al nivell d’educació superior.
Molts infants amb discapacitat no disposen de las mateixes oportunitats
per accedir a l’educació.
La nostra font d’ingressos té menys probabilitats de provenir del treball
que d’un règim de subsidis. A més, la nostra renda és en general
significativament més baixa que la de las persones sense discapacitat.
Ens enfrontem a una taxa d’atur dues vegades més alta que la de les
persones sin discapacitat.
Malgrat que, juntament amb altres persones amb mobilitat reduïda,
representem el 40% de la població, vivim en un entorn inaccessible.
Una de cada dues persones amb discapacitat no ha participat mai a
activitats d’oci, culturals o esportives, ni ha anat al teatre, al cine, a
concerts, a biblioteques…
Ens enfrontem a l’aïllament i als prejudicis.
Hi ha més de 200.000 persones amb discapacitat que es veuen
obligades a viure en institucions, a les quals es nega el dret de triar
sobre la seva vida i se les priva dels seus drets humans més fonamentals.
La lliure circulació de persones a la Unió Europea només és un ideal
per a nosaltres, ja que la major part de vegades topem amb barreres que
ens impedeixen sortir del lloc on vivim.

1997-2007: DEU ANYS FENT CAMÍ
El primer assoliment del Fòrum Europeu de la Discapacitat l’any 1997 va ser
obrir el camí cap a una nova era per a les persones amb discapacitat d’Europa:
l’Article 13 del Tractat d’Àmsterdam sobre no-discriminació, la primera i única
referència a la discapacitat al Tractat de la UE. Un gran èxit que va establir
la base legal per protegir les persones amb discapacitat contra la
discriminació, així com la responsabilitat de la Unió Europea sobre la seva
consecució. Aquest èxit mai no hauria estat possible sense l'àmplia mobilització
europea de les persones amb discapacitat i de les seves organitzacions
representatives.
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Després de deu anys d’intens treball a l’esfera europea i a la nacional, el Fòrum
Europeu
de
la
Discapacitat
ha
estat
darrere
d’innombrables
iniciatives europees, així com també d’iniciatives legislatives que han
canviat i continuaran canviant les vides de les persones amb
discapacitat de tot Europa :
•
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Un nombre creixent de ciutats europees ofereixen transport públic
accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la qual cosa
contribueixen a la seva autonomia i mobilitat;
Els empresaris estan obligats a respectar la igualtat d’oportunitats en
els procediments de selecció, i també a adaptar el lloc de treball a les
necessitats de les persones amb discapacitat;
Una persona amb discapacitat pot entaular una acció judicial quan hagi
estat discriminada por un empresari/a a l’hora de sol·licitar un treball o
formació;
Un creixent nombre de pàgines Web públiques són accessibles per a les
persones amb discapacitat.
Un creixent nombre d’ascensors es dissenyen seguint estàndards
d’accessibilitat;
Un creixent nombre de productes tecnològics d’informació i comunicació,
així com també serveis com ara telèfons mòbils, maquinari i programari
d’ordinadors, són actualment accessibles per a les persones cegues i
deficients visuals;
Les monedes i els bitllets d’euro són actualment la moneda més
accessible de tot Europa;
Un creixent nombre de medicaments es venen etiquetats en sistema
braille;
Les persones amb discapacitat tenen dret a beneficiar-se de serveis
d’assistència de qualitat a l’hora de viatjar amb avió, des de l’aeroport de
sortida fins al d’arribada;
LaIniciativa de l’EDF, l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, el
2003, ha permès sensibilitzar sobre la discapacitat des de l’esfera
europea a la local; en diversos països de la UE se han posat en marxa
nombroses iniciatives;
A l’hora d’adjudicar contractes públics de béns i serveis, les autoritats
públiques han de tenir en compte els requisits d’accessibilitat per a les
persones amb discapacitat;
El 35 % dels fondos estructurals de la UE han de respectar els principis
de no-discriminació i plena accessibilitat per a les persones amb
discapacitat;
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, promoguda activament pel Fòrum Europeu de la
Discapacitat i adoptada per la Assemblea General de las Nacions Unides
el desembre de 2006, constitueix el primer instrument jurídicament
vinculant aplicable a la Unió Europea i als seus Estats Membre.
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2007 I DESPRÉS: CAL QUE ENS MOBILITZEM PER PROTEGIR ELS
NOSTRES DRETS!
> Accés a la protecció legal, a la capacitat legal y al seu reconeixement
davant de la llei en igualtat de condicions
Nosaltres, las persones discapacitat, tenim el mateix dret que qualsevol altre
ciutadà europeu al reconeixement davant de la llei. D’acord amb els actuals
instruments internacionals relatius als Drets Humans, hem de poder gaudir de
capacitat legal i, quan sigui necessari, beneficiar-nos del recolzament necessari
per al seu ple exercici en tots els aspectes de la vida, incloent-hi el dret a la
propietat, a la gestió de les nostres pròpies finances, a la presa de decisions i a
la facultat d’elecció sobre tot allò que afecta les nostres vides i la participació a la
societat.
> Educació per a Tots
Nosaltres, infants i adults amb discapacitat, tenim dret a accedir en igualtat de
condicions a l’educació; a rebre una educació, especial o ordinària, en centres
on es practiqui la inclusió i s’ha de respectar el nostre dret de triar a l’hora de
decidir, d’acord amb la nostra família, sobre les nostres necessitats i desitjos en
matèria educativa.
> Igualtat de tracte a la feina
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a la igualtat de tracte a
l’hora de sol·licitar una feina i mantenir-la. A més, tenim dret a igual salari i
drets per a una mateixa categoria professional i competències equivalents.
Finalment, els ocupadors han d’estar preparats per adaptar el lloc de treball i
acomodar-lo a les necessitats de la persona amb discapacitat.
> Protecció social, incloent-hi la seguretat social
Nosaltres, els ciutadans amb discapacitat, tenim dret a la igualtat d’oportunitats
per desplaçar-nos a un altre país de la UE a estudiar, treballar, reunir-nos amb
un familiar, etc. Això requereix l’eliminació dels obstacles existents als sistemes
de protecció social.
> Vida independent i llibertat d’elecció sobre la nostra vida
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a viure al lloc que triem, a
prendre les nostres pròpies decisions, a emprar serveis que ens garanteixin la
nostra independència i la participació en igualtat de condicions (per
exemple, el dret a l’assistent personal). S’ha de reconèixer a les famílies el seu
paper vital en el lliure exercici d’aquestes decisions sobre educació i inclusió
social dels infants amb discapacitat, així com també de les persones amb
discapacitat severa incapaces de representar-se a si mateixes.
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Cal que es posin a disposició de les persones amb discapacitat i de les seves
famílies totes les prestacions i accions de recolzament adaptades a les seves
necessitats individuals.
> Accés a la sanitat i a les cures de llarga durada
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, i particularment com a persones
vulnerables psíquica i/o mentalment, tenim dret a accedir a serveis sanitaris i a
cures de qualitat, eficients i assequibles, adaptades a les necessitats i a la
tria de cada individu, incloent-hi el diagnòstic precoç, la ràpida intervenció, la
rehabilitació i la posada a disposició dels recursos necessaris per al nostre
màxim desenvolupament.
> Accés als béns i serveis
Nosaltres, igual que qualsevol altre consumidors, tenim dret a beneficiar-nos de
la lliure elecció entre el conjunt de béns i serveis. Cal que s’adoptin les mesures
legals necessàries per garantir que tots els béns i serveis es dissenyen i es
posen a disposició en format plenament accessible, d’acord amb el principi de
“disseny per a tots”.
> Accés a la cultura, oci i esport
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a participar plenament
en totes les activitats culturals, d’oci i d’esport, que han de ser plenament
accessibles. Ens hem de poder expressar culturalment i artísticament.
> Accés al transport públic
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a viatjar de manera
lliure i independent, amb autobús, tren, avió o vaixell, a la destinació que hàgim
triat.
> Accés a les infraestructures públiques
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a accedir de manera
plena, lliure i independent, també quan anem acompanyats d’un gos guia, a
qualsevol edifici i espai obert al públic, com ara parcs, llocs de joc,
restaurants, bars, teatres,galeries comercials, museus, així com també a
qualssevol part de l’entorn construït, com voreres, carrers, passos zebra, en
condicions de seguretat. Cal que s’adoptin les mesures legals necessàries
perquè l’entorn construït sigui plenament accessible, d’acord amb el principi de
“disseny per a tots”.
> Comunicació i informació accessibles
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim dret a l’accés ple a tota la
informació en els sectors públic i privat en formats accessibles (format
electrònic, escrits en sistema braille, impressió en caràcters grossos, llengua de
signes, àudio, subtitulació, lectura fàcil). Hem de tenir accés a totes les eines de
comunicació electrònica que ofereix el mercat, que ens permetin de participar
plenament a la vida socioeconómica de la societat.
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> Rebuig a tota percepció discriminatòria i estereotipada de les
persones amb discapacitat
Nosaltres, les dones i els homes amb discapacitat, fem una crida perquè es
respecti la nostra dignitat a la vida política i pública, a la publicitat i als mitjans
de comunicació.
> Igual accés al vot i la participació a campanyes electorals
Nosaltres, igual que qualsevol altre ciutadà, tenim el mateix dret de gaudir de
manera lliure i independent del nostre dret al vot (incloent-hi el dret al vot secret i
a disposar de llocs, materials i documents electorals accessibles), així com
també el nostre dret a ser escollits en un procés electoral.
EL MOVIMENT DE LA DISCAPACITAT REIVINDICA:
1. Una legislació de no-discriminació per discapacitat exhaustiva,
que protegeixi les persones amb discapacitat, que permeti eliminar les
barreres existents, evitar l’establiment de noves i arribar a la igualtat
d’oportunitats i de participació en tots els aspectes de la vida.
2. Un procés ràpid de signatura i ratificació per les Comunitats Europees i els
Estats Membre de la UE de la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat.
3. Mesures i objectius concrets a les polítiques regionals, nacionals i europees
que garanteixin la igualtat de tracte en la educació i la participació a la vida
social dels infants amb discapacitat.
4. Mesures i objectius concrets a les polítiques regionals, nacionals i europees
que garanteixin la igualtat de tracte a la feina.
5. Reformes nacionals dirigides a la desinstitucionalització de les
persones amb discapacitat i la posada a disposició d’alternatives
per a una vida independent, mitjançant serveis de qualitat i assequibles
recolzats per la financiació adequada, inclòs el nivell europeu.
6. Normes mínimes d’accessibilitat i requisits de no-discriminació en tots els
instruments de financiació, incloent-hi l’esfera europea, a fi d’evitar la creació
de noves barreres.
7. Dades sobre discapacitat que reflecteixin la situació real i les condiciones de
vida de las persones amb discapacitat d’Europa, i que constitueixin la base per al
desenvolupament de mesures i d’iniciatives legislatives que protegeixin els
nostres drets de manera efectiva.
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8. Estàndards i legislació generales que garanteixin el ple accés als béns i
serveis a tota la Unió Europea.
Nosaltres, les persones amb discapacitat d’Europa, fem una crida a les
autoritats de la Unió Europea, nacionals, regionals i locals, en estreta
cooperació amb tots els actors de la societat civil, perquè la discriminació
sigui relegada als annals de la Història Europea!

FES UN PAS, CONTRIBUEIX AL CANVI
Un minut del teu temps pot canviar
la vida a més de 50 milions de persones.
SIGNA a www.1million4disability.eu
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