Convenció sobre
els Drets de les Persones
amb Discapacitat
L’Organització de les Nacions
Unides (ONU) va aprovar
una llei l’any 2006.
La llei recorda que les persones amb discapacitat
tenen els mateixos drets que qualsevol persona.
Aquesta llei es diu Convenció sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat.
La Convenció diu que les persones amb discapacitat:
— Tenen tots els drets humans
— Tenen totes les llibertats
— Són responsables dels seus actes
— Participen plenament en la societat
Els països que han signat la Convenció
es comprometen a fer-la complir.
Espanya la va signar l’any 2008.

Com contactar-nos?
Correu electrònic: observatoridrets@dincat.cat
Telèfon: 93 490 16 88
Web: www.dincat.cat
Segueix-nos a: /ObservatoriDrets
On som?
Carrer Joan Güell, 90–92 baixos
08022 Barcelona
Jardins de
Can Bruixa
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Amb el suport de:

L’Observatori de
Drets Dincat
Som un grup de persones
que donem a conèixer els drets,
i demanem que es defensin
quan es vulneren.
Què fem?
— Organitzem activitats per informar sobre els drets.
— Participem en actes per reivindicar-los.
— Opinem sobre la política i tot el que ens afecta.
— Assessorem sobre l’exercici dels drets.
Qui pot ser membre de l’observatori?
Qualsevol persona que vulgui treballar
en la defensa dels drets,
que tingui temps per assistir a les reunions mensuals
i per col·laborar amb els grups de treball.
Col·labora amb nosaltres!
— Fes-te membre de l’Observatori.
— Omple la butlleta dels amics de l’Observatori
per rebre informació del que fem.
— Explica’ns situacions relacionades amb els drets.
— Vine als actes i reivindicacions que organitzem.
— I sobretot… fes valdre els teus drets!

Tens drets,
ho saps?
La llei reconeix els teus drets.
Ara cal que la societat els respecti,
que l’administració els defensi,
i que tu els facis valdre!

Tens drets,
ho saps?
Les persones amb discapacitat tenen
els mateixos drets que qualsevol altra persona
i són iguals davant la llei.
Fes valdre els teus drets!
Coneix-los i defensa’ls

Igualtat
Tens dret a rebre suports
per tenir les mateixes oportunitats
que qualsevol altra persona.

Aquests són alguns dels teus drets:

Accessibilitat

Educació

Tens dret a rebre informació clara,
a moure’t i poder anar a tot arreu,
sense barreres.

Tens dret a rebre una educació inclusiva
amb la resta d’estudiants,
que respecti les teves necessitats i el teu ritme,
i a formar-te durant tota la vida.

Vida independent

Participació

Tens dret a triar on vols viure i amb qui,
i a tenir els suports que necessites.

Tens dret a ser part activa de la societat,
a donar la teva opinió i que es respecti,
i que es valorin les teves aportacions.

Treball

Llibertat afectiva i sexual

Tens dret a treballar
i a escollir la teva feina,
i a tenir les mateixes condicions
que qualsevol altre treballador.

Tens dret a triar els amics i amigues,
a tenir parella i a decidir la relació
que tots dos voleu.
Tens dret a viure la sexualitat
com tu vulguis.

Seguretat

Oci i cultura

Tens dret a viure sense por,
i que ningú s’aprofiti o abusi de tu.
L’abús pot ser físic, psicològic,
sexual o econòmic.

Salut
Tens dret a anar al metge
i als serveis de salut,
i que estiguin adaptats
a les teves necessitats.

Prendre les teves
decisions
Tens dret a decidir sobre les qüestions
que afecten la teva vida,
amb els suports necessaris.

Tens dret a triar què t’agrada fer
en el teu temps lliure,
i a escollir amb qui vols
passar-t’ho bé.

Intimitat

Tens dret a què ningú miri el teu cos nu,
et faci fotos o et toqui, sense el teu permís.
Tens dret a què ningú miri
o toqui les teves coses, si tu no vols.
Tens dret a què no expliquin coses
de la teva vida, sense el teu consentiment.

