El COCARMI lamenta la manca de consens al
Parlament per crear una comissió específica sobre la
discapacitat
La decisió és un pas enrere en el reconeixement dels drets de
més de 550.000 persones amb discapacitat a Catalunya
Barcelona, 4 de juliol de 2018.- El Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal moviment de defensa dels
drets del col·lectiu a Catalunya, expressa la seva tristor perquè els diferents
grups polítics del Parlament hagin estat incapaços de posar-se d'acord per
aprovar la creació d'una comissió de seguiment de les polítiques
relacionades amb les persones amb discapacitat.
Per al COCARMI és fonamental que es constitueixi una comissió que abordi i
visualitzi de manera transversal, integral i interseccional tots els assumptes
que afecten les persones amb discapacitat i les seves famílies.
"Històricament, la discapacitat ha ocupat un lloc marginal tant en el debat
polític com en el debat legislatiu. Avui, hem perdut una oportunitat més a
Catalunya per situar la discapacitat al centre de l'agenda política i per
avançar en el reconeixement dels nostres drets des d'una perspectiva de
drets humans", ha dit el president del comitè, Antonio Guillén.
"Estem decebuts perquè, un cop més, en un moment de recuperació
econòmica i, a priori, d'estabilitat política, topem amb la dificultat de
prioritzar l'agenda social", ha dit la vicepresidenta del comitè, Rosa
Cadenas.
La creació d'una comissió específica és una llarga reivindicació, que s'ha
presentat tant a la Presidència del Parlament com als diferents grups
parlamentaris en la XI i la XII legislatures. Una iniciativa que volia intentar
avançar en la implementació de les recomanacions de la Comissió d'Estudi
de les Persones amb Discapacitats aprovades i publicades l'any 2010.
Des del COCARMI entenem que estem perdent oportunitats d'avançar cap a
una societat més inclusiva i cohesionada endarrerint l'adaptació de la
legislació als principis de la Internacional sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat a Catalunya. Precisament el 5 de maig de 2016 es va
aprovar una moció en què s'instava al Govern a adaptar normativament els
valors i mandats de la Convenció.

Sobre el COCARMI. Està integrat per una desena de federacions i associacions que donen
veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual,
sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2017 del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 550.000 persones amb alguna
discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2006, el nombre de persones amb
discapacitat era d'unes 377.500. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya,
DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental
Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions
de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

