
 
 

Pels drets humans  

de les persones amb discapacitat 

 

El 3 de desembre  

és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

Per aquest motiu,  

les entitats catalanes de la discapacitat,  

unides en el Comitè Català de Representants de Persones  

amb Discapacitat (COCARMI), fan públic aquest manifest: 

 

Perquè les persones amb discapacitat  

puguem exercir el nostre dret de ciutadania,  

hem d’accedir, utilitzar i gaudir  

de tots els espais, productes i serveis que ofereix la societat.  

L'accessibilitat universal és un dret de totes les persones 

i un bé social bàsic que cal garantir.  

Un entorn accessible millora la qualitat de vida  

i afavoreix la participació en la societat de tothom 

i, en especial, de les persones amb discapacitat. 

Les barreres a l’accessibilitat i les actituds de discriminació  

han dificultat l’accés al treball de les persones amb discapacitat.  

De fet, només 4 de cada 10 persones amb discapacitat  

en edat laboral treballen. 

A aquesta realitat,  

cal sumar-hila difícil situació del mercat de treball,  

amb pocs llocs de treball disponibles  

i feines temporals i precàries. 

Ara, tenir una feina no garanteix la inclusió social. 



 
 

 
Les persones amb discapacitat tenim dret a treballar,  

i a escollir lliurement la nostra feina.  

Per avançar en la nostra inclusió laboral, cal: 

crear nous llocs de treball,  

millorar les condicions de treball,  

promoure la formació contínua  

i la promoció professional. 

Per aconseguir-ho s’han de replantejar les polítiques públiques  

i comptar amb la col·laboració 

de les entitats de persones amb discapacitat i les seves famílies.  

Aquestes entitats han estat pioneres  

en l'atenció a les persones amb discapacitat  

i en unir-se entre elles.  

Però, ara veuen perillar la seva feina  

perquè depenen massa dels diners públics.  

Per fomentar la participació en la societat 

de les persones amb discapacitat  

cal revisar el model de finançament de les entitats,  

ofereixin o no ofereixin serveis públics. 

Si garantim l'accessibilitat universal i un moviment associatiu fort, 

garantim els drets humans de les persones amb discapacitat. 


