DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
"Juntes construint el present, projectant el futur"

Avui, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, les
nenes amb discapacitat diem que no volem patir cap tipus de violència,
perquè la violència no ens deixa gaudir dels nostres drets.
A Catalunya som més de 7.800 nenes amb discapacitat (fins a 15 anys i
amb dades de 2017) i a Espanya som més de cinquanta mil Moltes de
nosaltres vivim sobreprotegides i no podem expressar les nostres opinions
sobre qüestions fonamentals que afecten les nostres vides: sobre la
nostra educació, sobre on i amb qui volem viure quan les nostres famílies
se separen, sobre les nostres amistats i què volem ser de grans ...
Cal recordar que la Convenció sobre els Drets del Nen i la Convenció sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides parlen de
nosaltres i obliguen els països a prendre totes les mesures necessàries
per assegurar que puguem gaudir plenament dels nostres drets humans i
les llibertats fonamentals; assegurar la nostra protecció; assegurar que
puguem expressar la nostra opinió lliurement sobre tot el que ens
afecta, tenint en compte la nostra edat i la nostra maduresa; assegurar
que puguem rebre assistència adequada d'acord amb la nostra discapacitat
i la nostra edat, i assegurar que puguem mantenir la nostra fertilitat; tot
això en igualtat de condicions amb les altres nenes i nens.
Sabem que la violència contra la infància és un dels problemes socials més
invisibles en l'actualitat. Un altre problema molt greu és la violència que
pateixen les dones. I també sabem que per tenir una discapacitat tenim un
risc més gran a patir aquesta violència.
Encara que hi ha lleis d'infància i altres lleis que volen protegir-nos, també
hi ha lleis que no ens defensen. Les nenes amb discapacitat som nenes
invisibles i oblidades.

S'ignora la nostra opinió; no ens deixen créixer com a qualsevol altra noia
adolescent; fins i tot ens operen sense que ho sapiguem perquè de grans
no puguem ser mares. I quan algú ens fa mal i ho diem ningú ens creu.
Tothom ens protegeix més del que necessitem: a casa, a l'escola, a tot
arreu ... Però ningú ens ajuda de veritat a créixer i a convertir-nos en
dones independents.
El pitjor de tot és la violència sexual que patim, sovint per part d'aquells
que són al nostre costat, que ens enganyen fàcilment i diuen que mentim i
que els provoquem. Com ens defensarem llavors d'aquestes persones que
estan encarregades de cuidar-nos!

Per tot això, en un dia com avui, les nenes amb discapacitat exigim:
Poder alçar la nostra veu, emetre la nostra opinió, que ens escoltin
i ens tinguin en compte.
Acabar amb la intervenció i el control sobre els nostres
cossos, com succeeix en l'adolescència quan tenim la regla, i que en el seu
lloc ens eduquin sobre el nostre cos i la nostra sexualitat.
-

Prohibir l'esterilització en totes les seves formes.

Formar les nostres famílies i els professionals que ens atenen
sobre els nostres drets.
Crear espais per a la nostra participació en les organitzacions que
ens representen.

Perquè juntes construïm el present i projectem el futur

