3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

MANIFEST

Per la dignitat de les persones amb
discapacitat
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(COCARMI), com a plataforma unitària de la discapacitat a Catalunya,
reclamem avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, més
inversió pública per poder viure dignament.
Reclamem tots aquells recursos que ens facilitin el nostre dia a dia i millorin
la nostra qualitat de vida i, per tant, reclamem tenir accés als serveis
d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport, inclosa
l'assistència personal, per potenciar la nostra integració personal i social.
Reclamem accedir al mercat de treball en igualtat d'oportunitats i, tenint en
compte que l'exclusió del mercat laboral del nostre col·lectiu és molt
superior a la de la resta de la població (agreujada en el cas de les persones
amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental), reclamem l'aplicació
de mesures concretes que responguin a la diversitat del col·lectiu i a les
nostres necessitats de suport.
Reclamem desenvolupar i mantenir la nostra capacitat econòmica i de presa
de decisions i, per tant, reclamem la revisió de com s'està aplicant la Llei de
la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència.
En concret, reclamem les següents mesures immediates, reals i efectives
que demostrin el compromís del Govern amb les persones amb discapacitat:
- Desplegar el pla de suport pel tercer sector social en l'àmbit de la
discapacitat, reconeixent i prioritzant el paper de la iniciativa social i de les
entitats sense afany de lucre com agents imprescindibles per la inclusió de
les persones amb discapacitat.

- Augmentar un 20 per cent el pressupost per a la inserció laboral al mercat
ordinari de les persones amb discapacitat i recuperar els ajuts a la
contractació indefinida de persones amb discapacitat.
- Dotar dels recursos necessaris als Centres Especials de Treball (CET) per a
la creació, manteniment i promoció de llocs de treball, amb especial atenció
als de les persones amb discapacitat amb més dificultats i que no poden
incorporar-se al mercat de treball ordinari.
- Oferir els suports i assessoraments necessaris per garantir que el 2 per
cent de llocs de treball a les empreses de més de 50 treballadors siguin per
a persones amb discapacitat, tal com marca la llei, així com definir bones
pràctiques per l'aplicació de les mesures alternatives a aquesta reserva.
- Canviar el sistema de copagament dels serveis, adequant-lo al moment
vital i a la capacitat econòmica dels usuaris, perquè sigui més equitatiu i
just.

Les persones amb discapacitat, més de 500.000 a Catalunya, volem viure
dignament i de forma independent, així com participar plenament en tots
els aspectes de la vida assegurant el nostre accés, en igualtats de
condicions, a l'entorn, el transport, la informació, les comunicacions,
l'habitatge, l'esport i la cultura. Per això, reclamem que s'aturin les
retallades de despesa pública i que es planifiqui i s'inverteixi de forma
progressiva en el desplegament del sistema de protecció i de l'estat del
Benestar que s'havia dissenyat en l'última dècada.

