MANIFEST A FAVOR DEL DRET A DECIDIR
Davant dels fets produïts aquests darrers dies en relació a la situació política que
està vivint Catalunya, la Fundació Santa Teresa del Vendrell lamenta que el
referèndum, convocat per la Generalitat de Catalunya pel dia 1 d’octubre de
2017, no s’hagi pogut convocar de manera acordada amb el Govern de l’Estat.
En aquest sentit, manifestem el nostre suport al Dret a Decidir de tots els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
La nostra entitat treballa per a la felicitat de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental i de les seves famílies, i és particularment sensible en la defensa
del Dret a Decidir. L’article 12 de la Convenció sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat de les Nacions Unides (CDPD), marca un canvi fonamental en
aquest sentit, per avançar cap al reconeixement social, jurídic i polític de les
persones amb discapacitat, així com en la manera en què prenen les decisions
quotidianes, fugint d’intervencions paternalistes o de professionals que
tradicionalment han buscat el benestar de les persones amb discapacitat, sense
comptar amb la seva voluntat.
Per nosaltres és molt important la dignitat i la llibertat de les persones i, en
conseqüència de les societats, els pobles i les nacions. Sense aquest principi no hi
ha democràcia.
Creiem en una societat oberta, respectuosa i democràtica, inclusiva de les
persones amb capacitats diferents, així com dels pobles i cultures que conviuen
amb nosaltres.
Per tot això, demanem que es faciliti i promogui un debat democràtic plural, en
igualtat de condicions i sense coaccions, entre les legítimes opcions avui presents
a Catalunya, i que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets
democràtics, entre ells el de vot i d’expressió, sense limitació i en llibertat.
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