
Manifest Pro Integració Social, real, efectiva i completa
de les Persones amb Diversitat Funcional

Novament la Generalitat aplica una retallada que ataca plenament a
un dels sectors més febles de la societat, el de les Persones amb
Diversitat Funcional deixant-los totalment desemparats davant la
possibilitat d’integració social i laboral.

Amb aquestes retallades ni el Govern Estatal ni el Govern de la
Generalitat donen compliment a un dret constitucional (art. 49 de la
Constitució) que recull la necessitat d’una empara especial per
protegir i garantir la seva dignitat personal, la seva autonomia i la
seva autoestima.

S’han anul·lat o s’han rebaixat a mínims totes les subvencions que es
donaven a les CET (Centres Especials de Treball) que fan feina per
la promoció i la inserció laboral del col·lectiu.

Amb aquesta retallada, uns 2.500 treballadors amb diversitats
funcionals es quedaran sense feina i els possibles nous usuaris no
disposaran de cap oportunitat afectant a més a més a tot un llarg
entorn: Familiar, laboral, professionals, social... Amb una esperança
de futur desballestadora.

No volem que amb aquesta MALEÏDA CRISI es perdi un dret
constitucional que tant de temps ha costat desplegar, ni que aquesta
maleïda crisi serveixi d’excusa per justificar retallades injustes de
repercussió social.
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DEMANEM als nostres polítics RESPONSABILITAT per prioritzar les
necessitats socials que són les que en definitiva defineixen un estil
de govern. Posem com exemple la batalla que el Govern de la
Generalitat ha dut a terme a favor de la supressió de l’impost de
successions que afavoreix directament els sectors socialment més
forts, enfront de la retallada a les subvencions dels CET que
repercuteix negativament en un dels col·lectius més febles. Per què
no invertim l’ordre de prioritats?

DEMANEM als nostres polítics que elaborin un marc normatiu per
assegurar la integració social i laboral de les persones amb diversitat
funcional. La legislació actual, a part de no garantir aquest dret
resulta en molts aspectes desfasada i antiquada.

I per tot això PROPOSEM:

1) Donar a conèixer a tota la societat aquesta desafortunada
retallada injusta i innecessària, practicada sense miraments al
segment social potser més sensible a les necessitats de
recolzament, de dignitat personal, social, laboral i econòmica.

2) Fer una crida a tots els col·lectius afectats, entitats, familiars,
professionals, moviments socials, sindicats, partits polítics i a
la ciutadania en general que es vulgui sumar a la proposta de
redacció d’una Llei que garanteixi plenament el dret
constitucional per a l’empara d’aquest col·lectiu.

3) Convidar a tothom que hi pugui estar interessat a elaborar
una proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per aconseguir
redactar una Llei adaptada a la realitat actual que garanteixi
de present i de futur el dret a la integració i inserció laboral de
les persones amb diversitat funcional.

4) Aconseguir la mobilització i sensibilització suficient per a
recollir un mínim de 500.000 signatures exigides com aval
social per poder tramitar una Llei que asseguri els drets
socials i laborals de les persones amb diversitat funcional.
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