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Libertatea de a alege și libertatea de a decide a persoanelor cu
handicap
Să alegi unde să trăiești și cu cine sau ce să mănânci și când sunt câteva dintre
realitățile vieții independente pe care majoritatea dintre noi le consideră de la
sine înțelese. Pentru persoanele cu handicap însă, teoria și practica sunt două
lucruri complet diferite, potrivit celui mai recent raport al Agenției pentru
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Raportul analizează factorii care
sunt favorabili tranziției spre o viață independentă în comunitate a persoanelor
cu handicap precum și factorii care reprezintă un obstacol în calea acestei
tranziții.
„Toți ne naștem liberi și trebuie să avem dreptul de a alege și de a decide cum ne trăim
viața,” afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Oferind persoanelor cu handicap
mijloacele necesare pentru a deveni membri deplini și independenți în comunitate le
permitem să se bucure de toate drepturile și să se implice activ în societate.”
Raportul intitulat „From institutions to community living for persons with disabilities :
Perspectives from the ground(Din sistemul instituționalizat la viața în comunitate pentru
persoanele cu handicap: perspective de la fața locului)” prezintă experiențe ale
persoanelor implicate direct în tranziția la viața independentă, inclusiv ale persoanelor cu
handicap și ale familiilor lor.
Raportul subliniază cadrul juridic solid din UE și din statele sale membre pe care se
bazează această tranziție, cum sunt Convenția Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap (CRPD) și Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și
angajamentele recente, cum ar fi Pilonul european al drepturilor sociale.
Cu toate acestea, lipsa unor servicii de suport disponibile și accesibile, stigmatizarea și
discriminarea persistente și mediile inaccesibile împiedică persoanele cu handicap să-și
exercite pe deplin drepturile lor legale. Raportul sugerează metode de combatere a
acestei situații, cum ar fi:








toate statele membre trebuie să se asigure că s-au definit obiective și termene clare
și care beneficiază de finanțare suficientă, inclusiv de fonduri ale UE, pentru ca
persoanele cu handicap să poată duce o viață independentă în comunitate;
UE și statele sale membre trebuie să sensibilizeze opinia publică cu privire la
avantajele pe care le oferă viața independentă, apelând inclusiv la relatări personale,
pentru a promova schimbarea pozitivă a mentalității față de persoanele cu handicap;
statele membre trebuie să-și coordoneze toate eforturile pentru a sprijini viața
independentă și pentru a oferi servicii în această direcție, inclusiv implicând pe deplin
persoanele cu handicap și organizațiile din prima linie în procesul decizional și în
elaborarea de politici;
statele membre trebuie să ofere orientări practice și cursuri de formare cu privire la
cele mai bune metode prin care viața independentă să devină realitate;
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pentru a satisface marea diversitate a necesităților persoanelor cu handicap, statele
membre trebuie să ofere servicii specializate și să faciliteze accesul la servicii cu
caracter general. În acest sens, aceste persoane trebuie să aibă posibilitatea de a
dobândi competențele necesare unei vieți independente.

Raportul se bazează pe anchete pe teren din Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Italia și
Slovacia, însă sarcina de a înțelege ce funcționează, ce nu funcționează și din ce cauză le
revine tuturor statelor membre.
Pentru relatări personale, infografice, studii de caz naționale și altele, consultați
dosare de presă sau contactați: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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