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Άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους
αντιµέτωποι µε την κοινωνική ευθανασία
∆ιακήρυξη της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία στο πλαίσιο της
3ης ∆εκέµβρη - Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία
Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΗΝ Ε∆Ω & ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ!
Εµείς, τα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, πάνω από το 10% του πληθυσµού της χώρας, και
εµείς οι γονείς και κηδεµόνες των ατόµων µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, βιώνουµε τη διάκριση σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής
ζωής. Σήµερα, µεσούσης της τροµερής οικονοµικής κρίσης ζούµε πλέον σε συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισµού, την ώρα που η ανεργία και η φτώχεια γιγαντώνονται καθηµερινά. Αντιµετωπίζουµε τη
διαπόµπευσή µας από το φαινόµενο των «αναπήρων µαϊµού», το οποίο συντηρείται ως κατεξοχήν
πελατειακό ζήτηµα τουλάχιστον µια 20ετία από το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Σήµερα, 3 ∆εκέµβρη
2012, Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, διατρανώνουµε την απόφασή µας να συνεχίσουµε να
αγωνιζόµαστε για να ανατρέψουµε τις δυσµενείς καταστάσεις που βιώνουµε από τα µέτρα της διαρκούς
και επιδεινούµενης πολιτικής λιτότητας που µας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ!
ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!
Η αποσάθρωση των δηµόσιων πολιτικών στήριξης και η πολιτική λιτότητας που η Πολιτεία εφαρµόζει
έχουν οδηγήσει:
 Στη σκληρή και επώδυνη µείωση των εισοδηµάτων µας από τις σκληρές, άδικες και οριζόντιες πολιτικές.
 Στην εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας λόγω της ανυπαρξίας πολιτικών και προγραµµάτων για την εργασία.
 Στη χωρίς προηγούµενο υποβάθµιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών µας.
 Στην κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος πρόνοιας και στον κίνδυνο αφανισµού σηµαντικών δηµόσιων
∆οµών και Προγραµµάτων Κοινωνικής Φροντίδας.
 Στην κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, αποκατάστασης και ψυχικής υγείας και στην πρωτοφανή
µείωση του ύψους και του είδους των φαρµάκων και των θεραπευτικών µεθόδων, µέσων και προθέσεων.
 Στην έλλειψη συντονισµένων πολιτικών για το φάρµακο, που οδηγεί στη διαρκή «οµηρεία» µας µεταξύ
κράτους και ιδιωτικών συµφερόντων.
 Στην κατάρρευση του πολλά υποσχόµενου συστήµατος ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µέσω της δραστικής
περικοπής των κονδυλίων που κατευθύνονται σε αυτή.
 Στην ανεπαρκή χρηµατοδότηση και στον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας των Κέντρων Υποστήριξης για τα
άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες
κ.λπ. που έχουν δηµιουργήσει µε κόπο και θυσίες σωµατεία γονέων/κηδεµόνων ατόµων µε αναπηρία.
 Στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόµων µε βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στα ιδρύµατα
κλειστής περίθαλψης και στην υποβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής φροντίδας.

 Στη συνεχιζόµενη απαράδεκτη υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία.
 Στη λειτουργία των ΚΕΠΑ ως κοινωνικό «σφαγείο», το οποίο κρατά «φυλακισµένους» πάνω από 60.000
άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
 Στη δραστική µείωση από τον κρατικό προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ιερµηνείας στη Νοηµατική
Γλώσσα που καταδικάζει όλους τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες της χώρας στον κοινωνικό αποκλεισµό.
 Στη συνεχή υπο-χρηµατοδότηση των Οργανώσεων µας, αποδυναµώνοντας τη φωνή των πιο αποκλεισµένων
ανάµεσα στους αποκλεισµένους.
 Οι εργαζόµενοι µε αναπηρία στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και στον ιδιωτικό τοµέα έχουν υποστεί µε
τον πιο σκληρό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης. ∆εν έχει υπάρξει για αυτούς καµιά απολύτως προστασία ούτε
από τις µειώσεις που τα µνηµόνια επέβαλαν, ούτε από τις απολύσεις: είναι από τα πρώτα θύµατα της κρίσης.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ:
 Η αναπηρία και οι προστατευτικές πολιτικές που έχουν εφαρµοστεί ως σήµερα ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να
µπαίνουν στην προκρούστεια κλίνη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ωσάν τα άτοµα µε αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους να ευθύνονται για τη δηµοσιονοµική κατάντια της χώρας!
 Η αναπηρία ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στοχοποιείται µέσω κατηγοριών περί «αναπήρων µαϊµού» που
προσβάλλουν την αξιοπρέπειά µας, ενισχύουν την κοινωνική προκατάληψη απέναντί µας, δικαιολογούν
την ανεπάρκεια του πολιτικού συστήµατος να µας προστατεύσει και οδηγούν σε έναν σύγχρονο Καιάδα
περιθωριοποίησής µας! Για τους «αναπήρους µαϊµού» ευθύνονται οι υπηρεσίες, οι γιατροί και οι
πολιτικοί όλων των κυβερνήσεων που εξέθρεψαν αυτό το σύστηµα της συναλλαγής και της διαπλοκής!
 Η ελληνική Πολιτεία στη παρούσα συγκυρία ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επιτρέψει τη συνέχιση πολιτικών που
οδηγούν στη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Αντίθετα οφείλει να µας προστατεύσει µε
συγκεκριµένες οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές!
ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω! ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ∆ΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
 Να εξαιρεθούµε από όλα τα σκληρά και άδικα µέτρα που έχουν ήδη µειώσει δραµατικά τα εισοδήµατά µας
(µειώσεις µισθών και επικουρικών συντάξεων, επιβολή έκτακτων εισφορών κ.λπ.). Να προσδιοριστεί εδώ και
τώρα το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα της κρίσης και να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη όταν
σχεδιάζονται πολιτικές κάθε είδους και µορφής. Να µην καταργηθεί καµία ευνοϊκή φορολογική ρύθµιση.
 Να σταµατήσει η διαρκής υπο-χρηµατοδότηση του τοµέα της πρόνοιας. Να αναµορφωθεί το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει το κοινωνικό σύστηµα φροντίδας, µε την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑµεΑ στο σύστηµα αυτό,
που ανήκουν φύσει και θέσει. Να στελεχωθούν επαρκώς µε εξειδικευµένο επιστηµονικό και βοηθητικό
προσωπικό όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΚΗΦΗ, ΚΕΚΥΚΑµεΑ κλπ).
 Να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό,
σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και να χρηµατοδοτηθεί και να
ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσµός των ΣΥ∆ (Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης).
 Να προστατευθούν οι εργαζόµενοι µε αναπηρία από οποιοδήποτε µέτρο διαθεσιµότητας, εφεδρείας και
απολύσεων. Να ολοκληρωθεί άµεσα ο διορισµός όλων των επιτυχόντων των προηγούµενων προκηρύξεων του
Ν.2643/1998. Να συµπεριληφθούν διακριτά µέτρα προστασίας σε όλες τις συλλογικές και επιχειρησιακές
συµβάσεις εργασίας ώστε να µη θιγούν αναφαίρετα εργασιακά δικαιώµατά µας.
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 Να δοθεί άµεση λύση για την εύρυθµη λειτουργία των ΚΕΠΑ σε κάθε πόλη της χώρας, ώστε να
«αποφυλακιστούν» τα 60.000 και πλέον άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις(νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς,
θαλασσαιµικοί, αιµορροφιλικοί, µεταµοσχευµένοι, διαβητικοί κλπ.), που ζουν σε άθλιες οικονοµικές συνθήκες,
αναµένοντας την εξέταση/επανεξέτασή τους. Να ξεκινήσουν οι εργασίες αναθεώρησης και επικαιροποίησης του
ΚΕΒΑ, όπως ορίζει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
 Να χρηµατοδοτηθεί µε συστηµατικό τρόπο ο ΕΟΠΥΥ ώστε να παρέχει ποιοτικές και επαρκείς ασφαλιστικές
υπηρεσίες στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Να µην µείνει κανένας άπορος πολίτης µε αναπηρία ή
χρόνια πάθηση χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και χορήγηση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης.
 Να διασφαλιστεί η άµεση χρηµατοδότηση όλων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.
 Να εκσυγχρονιστούν οι Μονάδες Χρονίων Παθήσεων (π.χ. ∆ιαβητολογικά Κέντρα, Μονάδες Τεχνητού
Νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας, Κέντρα Αιµορροφιλικών κ.λπ.).
 Να οργανωθεί άµεσα ∆ηµόσιο ∆ίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πολίτη
µε αναπηρία σε κάθε γωνιά της χώρας. Να αποσυνδεθεί το µοναδικό Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (πρώην
ΕΙΑΑ) από το ΚΑΤ και να ιδρυθούν νέα Κέντρα Αποκατάστασης στην περιφέρεια.
 Να καλυφθούν οι ανάγκες των πιο αποκλεισµένων από εµάς, των ατόµων µε βαριές αναπηρίες και
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, µε συγκεκριµένες δράσεις, όπως κατ’ οίκον εξέταση, κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’
οίκον πιστοποίηση της αναπηρίας κ.λπ. Να διασφαλιστεί οριστικά η λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» για την προστασία των µοναχικών, άπορων, ανασφάλιστων, ηλικιωµένων ατόµων µε αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις και γονέων ΑµεΑ.
 Να καταστεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση προσβάσιµη, ανοιχτή και «φιλική» σ’ εµάς και να αρθούν όλες οι
διατάξεις που αναπαράγουν και διαιωνίζουν ρατσιστικές και αποτρόπαιες συµπεριφορές. Να παρέχεται κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε µαθητή µε αναπηρία και χρόνια πάθηση η αναγκαία
υποστήριξη. Να σχεδιαστεί επιτέλους συγκεκριµένο πλαίσιο µετακίνησης των µαθητών µε αναπηρία προς και
από τα σχολεία τους.
 Να αυξηθεί η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας του
Προγράµµατος ∆ιερµηνείας στη Νοηµατική Γλώσσα, προκειµένου να συνεχίσουν να καλύπτονται οι ανάγκες
των κωφών και βαρήκοων πολιτών της χώρας.
 Να διασφαλίσει η Πολιτεία την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία των Οργανώσεών µας σε όλα τα
επίπεδα. Η αυτο-οργάνωση και η αυτοδιάθεση των ατόµων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών µας αποτελεί ύψιστη δηµοκρατική λειτουργία. «Τίποτα για εµάς, χωρίς εµάς».
ΣΥΣΣΩΜΕΣ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΟΤΙ:
 Αγωνιζόµαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης κεκτηµένων δικαιωµάτων µας, προκειµένου να
µπορούµε να ζούµε µε αξιοπρέπεια και να ικανοποιούµε τις προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες και
υποχρεώσεις µας.
 Αγωνιζόµαστε ενάντια σε κάθε µορφή διάκρισης και συµπεριφοράς που προσβάλει την αξιοπρέπειά µας.
 Αγωνιζόµαστε για την καταπολέµηση όλων των µορφών φιλανθρωπίας (επαιτεία, εράνους, τηλεµαραθώνιους
κ.λπ.).
 Αγωνιζόµαστε για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόµων από εµάς, όπως είναι τα άτοµα µε νοητική
αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτοµα που
διαβιούν σε ιδρύµατα, οι γυναίκες µε αναπηρία και οι µετανάστες µε αναπηρία.
 Αγωνιζόµαστε µαζί µε το λαό και τις οργανώσεις του σε κάθε κινητοποίηση ενάντια στη λαίλαπα της
λιτότητας, για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας.
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Όλοι µαζί, ενωµένοι και δυνατοί…
ανήµερα την 3η ∆εκέµβρη 2012, όπως και κάθε ηµέρα, αγωνιζόµαστε σε κάθε γωνιά της χώρας, µε
παραστάσεις διαµαρτυρίας και κινητοποιήσεις, ενάντια στις πολιτικές που οδηγούν στην κοινωνική
ευθανασία. Υψώνουµε φωνή διαµαρτυρίας για την τραγική θέση που έχουµε περιέλθει. ∆εν θα
πληρώσουµε τα άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές µας την κρίση για την οποία
δεν ευθυνόµαστε.
………………………………………….
Σήµερα ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου, στις 10 το πρωί, συγκεντρωνόµαστε όλοι οι
φορείς που εκπροσωπούν τα άτοµα µε αναπηρία, χρόνια πάθηση και τις
οικογένειές τους, τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία & χρόνια πάθηση, τα µέλη των
οικογενειών τους, κάθε εργαζόµενος σε υπηρεσίες παροχών υγείας-πρόνοιαςαποκατάστασης-ψυχικής υγείας και κάθε πολίτης ευαισθητοποιηµένος στα θέµατα
που αφορούν την αναπηρία έξω από το υπουργείο Υγείας, στην οδό
Αριστοτέλους 17, για να διεκδικήσουµε τη διασφάλιση ενός δηµοσίου
συστήµατος υγείας που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας και
αποκατάστασης και θα εγγυάται την δωρεάν παροχή φαρµάκων, θεραπευτικών,
µέσων-ορθωτικών µέσων και κάθε σύγχρονης θεραπείας.
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