
     

Dia nacional a Espanya de la Convenció Internacional sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat

 
MANIFEST DEL MOVIMENT CERMI

 
 Pel ple dret humà a la salut, sense discriminacions ni excepcions
i amb enfocament de gènere, de les persones amb discapacitat
 
La pandèmia global desencadenada per la COVID-19 és una prova per a
les societats, les persones, les famílies, els governs i les organitzacions
supranacionals i  internacionals; és un desafiament per al  món i  per a
l’espècie humana. És una crisi sense precedents en l'últim segle, on s'han
sotmès a tensió extrema els principis inspiradors dels sistemes de salut
com són la universalitat, l'equitat i la no discriminació.
 
Aquesta crisi massiva de salut pública, que ha esdevingut crisi social i
econòmica d'efectes devastadors, encara no dimensionats, ha situat en
un estat  d'excepcionalitat  i  ha castigat  severament les  persones  amb
discapacitat i les seves famílies, que han sentit i estan experimentant de
manera desproporcionada  els  impactes  més  punyents  d'aquesta
emergència  sanitària,  comprometent  no  només  la  salut  sinó  també
segant moltes vides que mai es ploraran prou.
 
Per a les persones amb discapacitat,  dones i  homes, per a les  seves
famílies  i  per  a  tot  el  moviment  social  CERMI  aquesta  pandèmia
transcendeix  l'emergència  sanitària  i  ha  de  considerar-se  també  i
sobretot com una emergència humanitària a escala estatal,  europea i
planetària.
 
Per tot això, amb motiu del Dia Nacional a Espanya de la Convenció
Internacional  sobre  els  Drets  de  les  Persones  amb
Discapacitat, declarat pel Govern d'Espanya per al 3 de maig de cada
any, en record de l'entrada en vigor d'aquest tractat de drets humans a
casa  nostra,  des  del  moviment  social  de  la  discapacitat  a  Espanya,
encapçalat  pel  CERMI i  les  seves  organitzacions,  d’entre  les  quals  el
COCARMI, es fa la següent crida:
 

✔RECORDA que la Convenció Internacional sobre els Drets de
les  Persones  amb  Discapacitat és  una  norma  jurídica  de
compliment  imperatiu  a  Espanya,  com  tractat  internacional  de
drets humans, que reconeix en el seu article 25 que les persones
amb discapacitat tenen el dret a gaudir del més alt nivell possible
de  salut  sense  discriminació  per  motius  de  discapacitat. Aquest
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tractat internacional estableix un concepte ampli, d'acord amb el
model social d'entendre la discapacitat, que transcendeix de molt el
simple  reconeixement  oficial. De  fet,  són  moltes les
persones que presentant de fet una discapacitat, no compten, per
diverses  circumstàncies,  amb  declaració  administrativa  i  han
d'afrontar  els  mateixos  o  més  obstacles  a  la  seva  inclusió. La
Convenció,  així  mateix,  en  el  seu  article  11, insta  els  Estats  a
adoptar  les  mesures  necessàries  per  garantir  la  seguretat  i  la
protecció  de  les  persones  amb  discapacitat  en  situacions
d'emergències.

 
 ✔DENUNCIA tota pràctica,  recomanació  o  política  clínica  que

discrimini les persones amb discapacitat en l'accés a les cures de
salut i en els serveis sanitaris, així com les actuacions clíniques o
mèdiques  basades  en  prejudicis  i  biaixos  que  descartin  a
determinats  grups  socials  de  tractaments  mèdics  necessaris  per
superar  o  alleugerir  la  malaltia,  perquè mai  s’insistirà  prou que
totes les vides humanes tenen el mateix valor i dignitat. Tota cura,
atenció  i  tractament  de salut  ha  de proporcionar-se  a  totes  les
persones amb discapacitat que el necessitin.         

 
✔ ALERTA de les conseqüències del confinament a la salut d'algunes

persones  amb discapacitat,  que  precisen  sortides  terapèutiques,
atenció  habilitadora  i  rehabilitadora  i  tractaments  mèdics,
protèsico-quirúrgics i psicosocials específics i permanents per evitar
episodis  de  col·lapse  personal  amb  greu afectació  de  les  seves
condicions  de  salut  i  de  benestar  integral,  físic,  emocional  i
psicològic. 

Alhora, alerta dels efectes nocius (de vegades irrecuperables) sobre el
desenvolupament  dels  nens  i  nenes  amb  discapacitat  si  no
s’assegura la continuïtat dels programes de detecció i  diagnòstic
precoç,  d'acord  amb  la  prescripció  facultativa,  i  de  l'habilitació
funcional, facilitant els recursos necessaris en aquestes especials
circumstàncies  al  personal  professional  amb  competència  en  la
matèria.

 
✔ APEL·LA als mandats de drets humans com la millor vacuna per

mitigar  els  efectes  d'aquesta  pandèmia  a  les  persones  amb
discapacitat i les seves famílies, i com a escut per protegir la seva
integritat i indemnitat davant les conseqüències socials, educatives,
laborals, sociosanitàries i econòmiques d'aquesta pandèmia.         
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✔ REIVINDICA l'accessibilitat  universal  com  a  garant  per  a
l'exercici, ús i gaudi del dret humà a la salut, perquè les persones
amb discapacitat coneguin i apliquin les indicacions, en condicions
d'igualtat, de prevenció, diagnòstic i protecció promogudes per les
autoritats i professionals sanitaris i socials.         

 
✔ EXIGEIX que  es  materialitzin  les  recomanacions  donades  a

Espanya pel Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de
Nacions Unides com la manera òptima per mantenir la defensa i
protecció de la salut de les persones amb discapacitat. És imperatiu
que  s'asseguri  que  totes  les  persones  amb  discapacitat  puguin
accedir als serveis d'atenció a la salut i que disposin d'informació i
comunicació  sanitàries  accessibles,  així  com  suport  de  terceres
persones, materials i equips adaptats. Així mateix, s'ha de garantir
el  subministrament  i  accés  als  tractaments  farmacològics  i  als
recanvis i piles o bateries, imprescindibles per al funcionament de
les pròtesis, a més dels serveis de reparació si cal.         

 
✔ DEMANA que  la  perspectiva  de  gènere  presideixi  la  gestió

d'aquesta  crisi,  que  es  compti  amb  les  dones  i  nenes  amb
discapacitat i que s’incorporin accions que protegeixin les mares i
cuidadores, perquè aquesta emergència no repercuteixi de manera
desmesurada en elles: per la salut, per la violència de gènere i
per tenir  cura dels altres. És essencial  que es reconeguin les
especificitats de les dones en matèria de dret a la salut, inclosa la
salut  sexual i  reproductiva,  evitant  les  restriccions  d'accés  a
atenció i protocols sanitaris, especialment per a les situacions de
major risc d'exclusió, com les dones amb discapacitat psicosocial, o
les  que  pateixen  malalties  cròniques  i  malalties  orgàniques  no
reconegudes, o les que són víctimes de violència i abús. Han
de quedar incloses en aquesta atenció amb enfocament de gènere
també les  dones  que  pateixen  depressió  postpart  o  dol  per  la
pèrdua  gestacional  o  neonatal,  exacerbat  pel  context
d'emergència.         

 
✔ RECORDA a totes les persones grans, incloses les persones grans

amb discapacitat,  que estan  patint  aquesta  pandèmia  de forma
més virulenta i en les quals els  drets humans s'estan no només
qüestionant  sinó  negant  de  la  manera  més  despietada,  a  favor
d'una pretesa eficiència del sistema, per l'escassetat de recursos i
l'elevada pressió assistencial. El moviment CERMI està col·laborant
activament amb les organitzacions de gent gran per contribuir  a
visibilitzar aquestes necessitats i reivindicacions, que també són de
la discapacitat organitzada.         
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✔ DENUNCIA la  inexistència  al  nostre  país  d'un  autèntic  espai

sociosanitari  inclusiu, invocat però  sempre postergat,  que atengui
de  manera  integral  i  harmònica  les  necessitats  complexes  i
superposades de salut i socials, al servei de la persona que ha de
ser-ne el seu eix, i no obligant a la persona a escindir-se en funció
de  les  lògiques  enfrontades  dels  sistemes  sanitaris  i  socials;
l’impuls  accelerat  d’aquest  espai  sociosanitari  inclusiu  ha de ser
una prioritat política.         

 
Davant  la  pandèmia  del  coronavirus,  el  CERMI  i  el  COCARMI
plantegen com irrenunciable la següent agenda política:

 Garantir  la prestació  de  serveis  i  cures  de  salut  a  les
persones amb discapacitat per part d'institucions públiques,
no  governamentals  i  privades,  en  condicions  d'igualtat
d'accés  i  de  qualitat  de  l'atenció,  introduint  els  ajustos
necessaris per respondre a les necessitats específiques de
salut d'aquesta part de la població.

 Assegurar efectivament  que  tots  els  serveis  de  salut  que
operen en situacions d'emergència promoguin i proveeixin
els  drets  humans  de  les  persones  amb  discapacitat,  i en
especial  els  drets  a  l'autonomia,  la  privacitat,  la
confidencialitat,  el  consentiment  informat,  l’accessibilitat
universal a la informació i comunicació, la no discriminació i
la llibertat d'elecció.

 Regular  que  els  programes  i  plans  d'estudi  del  personal
sanitari, inclosos els de formació dels serveis d'emergència,
així  com  els  períodes  de pràctiques,  incorporin
necessàriament cursos sobre la salut i els drets humans de
les  persones  amb  discapacitat  que  siguin  amplis,
obligatoris i tinguin en compte les qüestions de gènere, en
particular la violència contra la dona.  

 Fer efectiva la participació de les persones amb discapacitat
i de les seves famílies, a través de les seves organitzacions,
en  els  plans  de reconstrucció  social  i  econòmica  que  es
desenvolupin a escala  europea,  estatal  i  autonòmica,  així
com la consulta periòdica i un diàleg ferm amb aquesta part
de la societat civil per donar resposta a les seves demandes
i plantejaments.
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Finalment, el moviment social de la discapacitat a Espanya:
 
✔  R  eivindica una resposta  de la  Unió  Europea a  l'altura  del  que
correspon a una Europa social, inclusiva i solidària, que encapçali la
resposta a aquesta crisi, posant en el centre les persones i no deixant
ningú al marge.

✔  Aplaudeix la  tasca  de  les famílies de  persones  amb
discapacitat que en aquests moments crítics són més a prop que mai
tenint cura de la salut de tots els seus membres, especialment els que
presenten  una  discapacitat,  reconfortant  les  seves  pors,  dubtes  i
febleses i vetllant pels seus drets i dignitat. A més, reconeix com a
exemple  d'enorme  valor  humà  i  social  la  dedicació  de les
organitzacions  de  base  familiar,  així  com  de tot  el
personal professional i del voluntariat que, en condicions de risc i
precarietat,  ha  estat  a  primera  línia,  sent  aliat  infatigable de  la
salut,  la  dignitat,  l'autonomia  i  la  inclusió  de  les  persones  amb
discapacitat.

✔  Invoca l'Agenda  2030  i  els  Objectius  de  Desenvolupament
sostenible,  i  reclama  que  es  faci  realitat  l'Objectiu  3,  orientat  a
mantenir el caràcter universal, públic i gratuït dels sistemes de salut,
així com a no deixar ningú enrere en l'atenció sanitària; l'Objectiu 5,
orientat a defensar la Igualtat de Gènere i a reconèixer i valorar les
cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics,
infraestructures  i  polítiques  de  protecció  social;  i  l'Objectiu  10,
orientat a reduir les desigualtats.

✔  Reconeix la  feina  de  les  organitzacions  de  la  discapacitat  a
Espanya, que amb una sola veu han estat des de l'inici de la pandèmia
no només en actitud vigilant i desplegant actuacions per defensar els
drets  de  les  persones  amb  discapacitat  i  les  seves  famílies  i
assegurant els recursos i serveis per a protegir la nostra salut, sinó
que corresponsablement  s'han  ofert  a  col·laborar  amb el  bé  comú
contribuint  amb  la  seva  voluntat,  esforç  i  recursos  a  la  tasca
col·lectiva  de  minimitzar  els  efectes  de  la  crisi  i  ajudar  a  la
reconstrucció de país.

 

3 de maig de 2020

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

Fundación CERMI Mujeres
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www.cermi.es
www.convenciondiscapacidad.es
www.fundacioncermimujeres.es

Documents

 Convenció  Internacional  sobre  els  Drets  de  les  Persones  amb
Discapacitat  

 Convenció  Internacional  sobre  els  Drets  de  les  Persones  amb
Discapacitat (en Lectura Fàcil)
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http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/convencio_drets_discapacitats_lf_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/convencio_drets_discapacitats_lf_0.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
http://www.fundacioncermimujeres.es/
http://www.convenciondiscapacidad.es/
http://www.cermi.es/

