Principalele drepturi ale persoanelor
oanel cu
dizabilităţi – Introducere
Articolul 21 şi, respectiv, articolul 26, incluse în capitolul
referitor la egalitate din Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene, interzic discriminarea bazată pe
motivul existenţei unei dizabilităţi şi recunosc şi respectă
dreptul la integrare al persoanelor cu dizabilităţi.

Contextul politicilor
Aproximativ 80 de milioane de persoane care trăiesc în Uniunea
Europeană (UE) au o dizabilitate. Multe dintre acestea se confruntă cu
obstacole în viaţa de zi cu zi.
Totodată, pentru prima dată în istoria sa, UE a ratiﬁcat o convenţie
privind drepturile omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), şi
anume Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD).
De asemenea, toate statele membre ale UE au semnat, iar până în luna
iulie 2011, două treimi au și ratiﬁcat această convenţie.
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
sprijină eforturile UE de a promova egalitatea şi de a proteja drepturile
persoanelor cu dizabilități. Aceasta analizează legile şi politicile, precum
şi modul în care persoanele cu dizabilități percep viaţa de zi cu zi.
Rezultatele acestei cercetări sunt publicate în rapoarte care analizează
modul în care statele membre ale UE respectă Convenţia ONU şi
legislația UE.

Încetarea discriminării
În conformitate cu CDPD, guvernele trebuie să adopte legi care
promovează egalitatea şi pun capăt tuturor formelor, directe şi indirecte,
de discriminare împotriva persoanelor cu dizabilități. Nicio persoană nu
poate acţiona în mod discriminatoriu; nici statul, nici întreprinderile,
nici persoanele ﬁzice.
Discriminarea nu este întotdeauna directă, precum refuzul direct de
a angaja pe cineva din cauza unei dizabilități a persoanei respective.
Discriminarea poate ﬁ şi indirectă, precum lipsa unei căi de acces în
clădiri pentru scaunele cu rotile sau luarea de decizii în numele unei
persoane cu dizabilități fără ca persoana respectivă să ﬁe consultată.
Pentru a evita discriminarea indirectă, legile trebuie să asigure existența
„adaptărilor rezonabile” pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. De
exemplu, un angajator trebuie să aibă în vedere nevoile angajaţilor cu
probleme de vedere şi să le ofere o tastatură Braille sau un ecran de
computer adaptat pentru a le permite să lucreze.
Este important ca legile privind nediscriminarea să ﬁe aplicate în mod
adecvat şi ca persoanele cu dizabilități şi organizaţiile care le reprezintă
interesele să poată avea cu uşurinţă acces la mecanisme care le permit să
apeleze la căi de atac.
Unde vreţi
să mergeţi?
La oﬁciul
poştal, vă rog.

Persoanele cu dizabilităţi: gândire în
perspectivă, nu doar ajustări
CDPD subliniază importanţa includerii: aceasta înseamnă că
guvernele trebuie să aibă în vedere nevoile persoanelor cu dizabilități
în toate politicile, programele şi acţiunile lor. Conform convenţiei,
atunci când responsabilii politici elaborează o nouă politică, de
exemplu, în domeniul educaţiei, ei trebuie să analizeze modul
în care aceasta ar putea afecta persoanele tinere cu dizabilități şi
să asigure că nevoile acestora sunt luate în considerare. În mod
evident, responsabilii politici trebuie să aplice aceste principii nu
doar în legile noi, ci şi să asigure că legile existente devin incluzive şi
garantează satisfacerea nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Care sunt aceste drepturi?
CDPD stipulează ce măsuri trebuie să ia guvernele pentru protejarea şi
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Aceasta nu creează
niciun drept special, însă încearcă să asigure faptul că persoanele cu
dizabilități pot beneﬁcia, la fel ca toate celelalte persoane, de toate
drepturile omului. Unele dintre drepturile garantate de convenţie sunt
descrise mai jos.

Aş vrea să mă întrebe pe
mine, nu pe îngrijitorul meu.
Eu sunt pasagerul!

Asigurarea de drepturi egale prin lege
CDPD subliniază, de asemenea, necesitatea de a recunoaşte că
persoanele cu dizabilități trebuie să beneﬁcieze de aceleaşi drepturi ca
orice altă persoană.
În trecut, tutorii erau de multe ori cei care luau decizii pentru
persoanele cu dizabilități. Convenţia modiﬁcă această situaţie, dând
posibilitatea persoanelor cu dizabilități să ia ele însele decizii şi să îşi
asume responsabilitatea pentru propria viaţă. De exemplu, în cazul
persoanelor cu probleme de sănătate mintală, mai degrabă acestea, și nu
reprezentanții lor legali, ar trebui să aibă dreptul de a-şi gestiona propriile
situaţii ﬁnanciare sau de a încheia contracte legale, așa cum ele trebuie să
aibă dreptul de a ﬁ sprijinite în luarea deciziilor, dacă doresc acest lucru.
În multe ţări, aceasta va determina modiﬁcări ale legilor existente.
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Accesul la justiţie

Viaţa independentă

Accesul efectiv la justiţie poate reprezenta o diﬁcultate pentru multe
persoane, însă în special pentru persoanele cu dizabilități. Acestea s-ar
putea confrunta cu probleme în accesul ﬁzic la anumite locuri, probleme
de comunicare sau probleme referitoare la atitudinile celor din jur –
deoarece uneori nu se consideră că persoanele cu dizabilități ar putea ﬁ
martori credibili sau că opiniile acestora ar trebui luate în considerare.

Cu toţii ne preţuim independenţa, pe care de multe ori o considerăm
implicită. Pentru persoanele cu dizabilități, aceasta este de multe ori
un lux.

CDPD solicită guvernelor să se asigure că persoanele cu dizabilități au
acces efectiv la sistemul de justiţie prin eliminarea oricăror bariere care
le-ar putea împiedica să ia parte la procedurile judiciare în calitate de
reclamanţi, pârâţi, martori sau membri ai juriului.

Nu vă va
crede nimeni!
Scriu o reclamaţie
împotriva
dumneavoastră!

CDPD doreşte să prevină situaţiile în care persoanele cu dizabilități sunt
forţate, pe baza deﬁcienţelor lor, să locuiască într-un anumit loc. Prin
urmare, convenţia reaﬁrmă dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi
independent şi de a participa pe deplin la toate aspectele vieţii. Aceasta
înseamnă că persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă posibilitatea de
a avea o locuinţă proprie, la fel ca orice persoană, şi acces egal la toate
serviciile – de la transport, la informare şi comunicare, precum şi la
facilităţi şi servicii publice.

Nu vreau să locuiesc într-un
centru de îngrijire. De ce nu pot
avea propria mea locuinţă
în oraş, ca orice
altă persoană?

Asigurarea de condiţii umane în instituţii

Implicarea din punct de vedere politic

Atunci când trăiesc în instituţii rezidenţiale pe termen lung, persoanele
cu dizabilități sunt în mod deosebit vulnerabile la încălcări ale drepturilor
fundamentale ale omului.

Participarea la viaţa politică este un drept fundamental al ﬁecărui
cetăţean al UE. Acesta este fundamentul democraţiei.

CDPD obligă guvernele să găsească modalităţi de a proteja în mod
efectiv persoanele cu dizabilități de acte de exploatare, abuz, tratament
degradant, violenţă sau tortură, de exemplu prin interzicerea oricărui
experiment medical sau ştiinţiﬁc care nu are consimţământul liber şi
informat al acestora, în special atunci când este vorba de intervenţii
medicale forţate pentru tratarea unei deﬁciențe, precum şi de
întreruperea de sarcină sau sterilizarea forţată. Convenţia adresează
un apel guvernelor în sensul încetării abuzului determinat de neglijare,
abandon, izolare, ascunderea de societate sau utilizarea medicamentelor
pentru controlarea comportamentului.

Hai prostule,
dă-te la o parte!

Întotdeauna vorbeşte aşa.
Aş vrea să depun o plângere
împotriva lui. Cu cine să vorbesc?
Mă va crede cineva?
Mă va putea ajuta cineva?

CDPD obligă ţările să asigure posibilitatea persoanelor cu dizabilități
de a beneﬁcia de dreptul de a participa la viaţa politică. Prin urmare,
persoanelor cu dizabilități nu trebuie doar să li se permită, ci efectiv să
li se faciliteze accesul şi să ﬁe încurajate să voteze şi să participe la viaţa
politică, inclusiv să deţină o funcţie obţinută în urma unor alegeri la
orice nivel al administraţiei. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin
asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilități a procedurilor,
facilităţilor şi materialelor de vot.

Informaţii suplimentare:
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități (CDPD): www.un.org/disabilities/
Activitatea FRA privind persoanele cu dizabilități:
fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm.
E-mail: disability@fra.europa.eu
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