CAMPANIA „Partidele faţă în faţă cu dizabilitatea”
26 noiembrie 2008
România - printre ultimele locuri din Europa în privinta serviciilor sociale pentru persoanele cu
dizabilitati intelectuale. Partidele politice se angajeaza sa sprijine legislativ în viitorul mandat
persoanele cu dizabilitati!
Confruntate cu problema dizabilitatii din perspectiva drepturilor si sanselor egale garantate, nu si respectate
din pacate, principalele partide politice din România promit, în prag de alegeri, îmbunatatirea situatiei. În fata
datelor statistice alarmante, care situeaza România pe ultimul loc în Uniunea Europeana în ceea ce priveste
accesul la servicii sociale în comunitate pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale, partidele promit ca în
viitorul mandat vor vota pentru ratificarea Conventiei ONU. România a semnat dar nu a ratificat înca
Conventia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati, un document care marcheaza, istoric,
trecerea la o noua întelegere a dizabilitatii ca forma de manifestare a diversitatii umane. 608.129 persoane
cu dizabilitati, din care 111.338 cu dizabilitati mentale, exista în prezent în România. Dintre acestea sub 1%
beneficiaza de servicii sociale adecvate nevoilor lor si sub 1% sunt angajate în munca. Procentajele sunt
alarmante, fiind cele mai mici din Uniunea Europeana.
Apelul pentru ca în viitorul mandat sa se acorde mai multa importanta acestor grave aspecte ignorate în
societatea româneasca a fost adresat recent candidatilor în alegerile parlamentare 2008 din Timis si din
Bucuresti, de catre doua organizatii care militeaza pentru responsabilitate fata de drepturile persoanelor
afectate de dizabilitati, Fundatia „Pentru Voi” din Timisoara si Institutul pentru Politici Publice (IPP) din
Bucuresti. Implicata în ultimii ani în eforturi sustinute în domeniu, Directorul Executiv al „Pentru Voi”, Laila
Onu , declara la începutul acestei campanii: “În pofida angajamentelor asumate de România de a respecta
drepturile tuturor cetatenilor sai, mai putin de 1% din cele peste 100 de mii de persoane cu dizabilitati
intelectuale din România beneficiaza de servicii de sprijin adecvate si sub 1% sunt angajate în munca.
România continua sa duca o politica de segregare a persoanelor cu dizabilitati intelectuale, condamnate sa-si
traiasca întreaga viata departe de societate în institutii rezidentiale unde nu au intimitate, nu au dreptul de a
alege nici macar cu ce se îmbraca, ce manânca, cu cine îsi împart camera.”
Apelul a plecat de la prezentarea rezultatelor foarte slabe ale actualului Parlament care arata ca, în afara
initiativelor Guvernului, au existat doar 10 initiative de corectare si completare a legislatiei în domeniu,
aproape toate vizând aspecte punctuale economice, cum ar fi scutirile de taxe si impozite. Singura exceptie a
fost adoptarea, mai mult la presiunea Uniunii Europene, a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap. „Este trist ca actualul Parlament nu si-a gasit nici timpul, nici resursele
pentru a promova legislatie atât de necesara persoanelor cu dizabilitati din România. Vom fi mult mai
exigenti cu viitorul Parlament, dat fiind ca nici problemele acestei categorii nu mai pot astepta”, a declarat
Violeta Alexandru, Directorul Institutului pentru Politici Publice (IPP).
Dintre partidele politice abordate la Bucuresti – care au raspuns, majoritatea la insistentele repetate ale
organizatiilor lasând senzatia unui formalism putin interesat de problematica adresata – se remarca UDMR,
care afirma ca nu este posibila închiderea centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte cu dizabilitati
intelectuale întrucât aceste persoane au nevoie de supraveghere permanenta, reinsertia lor sociala fiind
aproape imposibila. Uniunea militeaza pentru construirea de centre cu o capacitate mai mica si cu standarde
minime obligatorii de calitate a serviciilor. În ceea ce priveste masurile legislative prioritare în urmatorul
mandat, doar PNL este partidul care indica o serie de propuneri concrete (ex: subventionarea echipamentelor
cu caracter asistiv), în timp ce restul partidelor au oferit raspunsuri generale (ex: PD-L - vom face demersuri
pentru aplicarea corecta a legislatiei).
În judetul Timis, au fost trimise 42 scrisori catre candidatii principalelor partide politice la functiile de
deputat si senator primindu-se doar 12 raspunsuri (28% dintre candidati au raspuns întrebarilor despre
probleme reale cu care se confrunta comunitatea). Raspunsurile au fost uniforme, în sensul în care toti
candidatii au declarat ca vor vota în favoarea Conventiei si ca se vor consulta cu organizatiile
neguvernamentale (un candidat a declarat chiar ca va angaja o persoana cu dizabilitati la cabinetul sau
parlamentar).
În calitate de initiatori ai acestei campanii si de promotori ai drepturilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale
din România, Fundatia „Pentru Voi” si Institutul pentru Politici Publice vor monitoriza concretizarea acestor
promisiuni ale candidatilor în initiative legislative, masuri normative si politici publice care sa determine
cresterea calitatii vietii pentru persoanele cu dizabilitati si incluziunea lor reala în societatea româneasca.
###

