La Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’ONU
el 2006 ens va reconèixer els mateixos drets que té qualsevol persona. Ens situà en la societat i
establí el marc dels Drets Humans per entendre i aplicar el principi d’igualtat, no discriminació i
autonomia. Aquest enfocament és el que guia ECOM en la defensa dels nostres drets.
Avui 3 de desembre, Dia Internacional de les persones amb discapacitat, és un dia més per a
ECOM en el nostre treball per fer arribar serveis i suports a moltes persones. Tanmateix és una
diada especial i ens serveix per aturar-nos i revisar on estem, per fer recompte de la nostra tasca i
de la dels governants. Així, des d’ECOM fem públic el següent manifest:

MANIFEST
Davant de la incertesa política, i també econòmica, que afecta les entitats i la ciutadania, demanem
a les administracions que actuïn; els recordem el deure de governar per a les persones. La inacció
dels governs comporta la vulneració de drets i llibertats; la política influeix en les persones i les
seves necessitats estan quedant desateses. Reclamem a les administracions que facin polítiques
socials, que situïn les persones per davant de qualsevol altre interès.
S’estan perdent o es poden perdre recursos i suports que ajuden les persones a sortir de l’exclusió
social; els reconeixem i reivindiquem. Les convocatòries de subvencions SIOAS (per a serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció), com les de Salut, s’han vist afectades.
No podem permetre que es posin impediments a les polítiques que faciliten l’accés al món laboral a
les persones amb discapacitat física ni que s’ofegui les entitats que treballen pel dret a una sanitat
pública de qualitat i presten serveis que d’altra manera no tindríem garantits.
Les persones amb discapacitat física volem que l’administració respongui a les necessitats i drets
de les persones també legislant allà on calgui i, sobretot, acomplint i fent acomplir les lleis.
Considerem el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu,
per exemple, un gran èxit assolit, que vetllarem perquè sigui una realitat. D’altra banda, davant
l'incompliment novament dels terminis d'accessibilitat -en aquest cas els que marcava la Llei estatal
1/2013-, instem els governs a actuar amb veritable compromís polític i consensuar amb el col·lectiu
una estratègia transversal amb accions efectives i coordinades a cada àmbit, recursos i calendari
executiu a curt i mig termini a tot el territori català. També demanem avançar en l'aprovació del
Decret català d'accessibilitat per donar resposta als actuals buits legals (com l'accés dels scooters
al transport públic) i que garanteixi que tot edifici d'habitatge sigui accessible i amb ascensor des de
l'inici, sense excepció.
Malgrat l'adversitat, celebrem avenços com l'adaptació d'estacions de FGC, metro o RENFE (a
Tarragona i Girona eren demandes històriques) o la informació dels horaris de pas de trens
accessibles de Rodalies. Actuacions sobre les quals continuarem fent seguiment per ampliar-les i
millorar-les, de la mà de la nostra base social i enfortint el treball en xarxa amb altres col·lectius.
Aquest 3 de desembre diem ben alt que seguirem treballant per defensar els drets de les persones
amb discapacitat, que són Drets Humans. Fins el 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets
Humans, donarem a conèixer a les xarxes socials les nostres propostes i posicionaments respecte
diversos àmbits en els quals les persones amb discapacitat física volem tenir drets i exercir-los.

Volem que les persones amb discapacitat física
puguem exercir els mateixos drets que tothom

