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8 de març de 2023 

Dia Internacional de la Dona 

Manifest 

'Jo decideixo' 

Avui 8 de març, Dia Internacional de la Dona, les dones i nenes amb discapacitat 

commemorem aquesta data traslladant a l'opinió pública la nostra preocupació pel sistemàtic 

incompliment dels drets de les dones arreu del món i molt especialment per l'exclusió en què 

vivim les dones amb discapacitat i els obstacles existents per poder prendre decisions sobre 

qüestions que afecten les nostres vides. 

La participació i el lideratge de les dones és abans que res un dret humà bàsic que ha de ser 

garantit per assegurar l'exercici de la resta dels drets humans i llibertats fonamentals sense 

excepció: educació, ocupació, salut, drets sexuals i reproductius, vida a la comunitat, relacions 

familiars, participació política, apoderament econòmic, accés a la justícia, inclòs el dret que 

tenen les nenes amb discapacitat a ser escoltades i a expressar la seva opinió sobre els 

assumptes que els pertoquen. 

Tant la Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona com 

l'Objectiu Núm. 5 de l'Agenda 2023, centrat a assolir la igualtat entre els gèneres i apoderar 

totes les dones i les nenes, reconeixen que les dones tenen dret a participar en les mateixes 

condicions que els homes a tots els nivells i en tots els aspectes de la vida pública i la presa 

de decisions. 

Tanmateix, la participació de les dones està sovint circumscrita a àrees clarament 

feminitzades, i en el nostre cas, a àmbits vinculats amb la discapacitat, sense que se'ns 

reconegui la nostra agència com a dones. Això suposa que els compromisos de promoure la 

igualtat entre dones i homes en les estructures formals de representació i en la presa de 

decisions no arriben a complir-se, ja que per regla general les dones continuem estant 

subrepresentades. Aquesta situació és més preocupant quan parlem de la participació en la 

presa de decisions de les dones amb discapacitat, a causa de la multitud de barreres i 

obstacles que hem de vèncer. 

A molts països del món segueixen vigents lleis l'objectiu últim de les quals és desposseir-nos 

de la nostra capacitat per exercir els nostres drets i poder prendre decisions sobre les nostres  

vides. No hem d'oblidar que fins a dates ben recents es considerava que aquestes restriccions, 

articulades al voltant de la incapacitació judicial eren 'mesures que ens protegien' sense tenir 
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consciència de la flagrant violació de drets humans que la seva aplicació suposava en realitat. 

Pensem en els milers de dones que han estat incapacitades com a requisit previ per ser 

esterilitzades sense el seu consentiment. Això és només una petita mostra del que ha passat 

al nostre país i que ha llastat la vida de tantes i tantes dones amb discapacitat. 

En aquest context, és especialment preocupant la situació de les dones i nenes amb 

discapacitat psicosocial, intel·lectual, sordceguesa o altres dificultats per a la comunicació i 

aquelles que estan encara institucionalitzades o incapacitades legalment. 

Però... què han significat aquests mecanismes de substitució de la voluntat a la pràctica? 

Doncs que s'ignorin les nostres opinions i se substitueixin per decisions adoptades per altres 

persones, incloses les que exerceixen de representants legals, proveïdors de serveis, tutors, 

tutores i membres de la família. 

La denegació històrica i sistemàtica del dret a prendre les nostres pròpies decisions és un 

reflex dels estereotips discriminatoris i nocius que segueixen vigents contra nosaltres i posa 

en evidència la incapacitat de la societat, i en molts casos de les famílies, de comprendre i 

respectar la nostra dignitat com a dones i nenes, com a persones, en suma. 

Reconèixer-nos com a protagonistes úniques de les nostres vides exigeix no només la posada 

en marxa d'accions de formació, informació i apoderament sobre els nostres propis drets, 

sinó també una àrdua tasca de denúncia i de conscienciació de tota la societat en general per 

desterrar paradigmes capacitistes i masclistes contraris als drets humans. 

Per tot això, en aquest 8 de març les dones amb discapacitat EXIGIM: 

- Que es dugui a terme una aplicació apoderant del sistema de suports per a la presa de 
decisions en aplicació de la Llei 8/2021, que superi el model paternalista de la 
legislació anterior, fixant per això els ajuts, serveis i assistències que les dones 
necessitem en tots els àmbits de la vida, respectant, en tot cas, el nostre dret a decidir 
i la nostra voluntat i preferències. 

 
- Que les reformes que s'adoptin a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 

l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència tinguin 
present el vessant emancipatori de l'autonomia personal, impulsant mesures, 
recursos i serveis que facilitin a les dones amb discapacitat la presa de les seves  
pròpies decisions. 

 
- Que, juntament amb l'erradicació de l'esterilització forçosa del nostre ordenament 

jurídic, s'arbitrin accions per informar i formar les dones amb discapacitat sobre la 
salut i els drets sexuals i reproductius amb l'objectiu de garantir la presa de decisions 
en aquest àmbit. 
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- Que s'adoptin polítiques públiques per accedir al mercat laboral que permetin reforçar 
la nostra autonomia a l'hora d'adoptar decisions que ens afecten. Això implica, entre 
altres coses, revisar el marc d'incentius establerts amb caràcter general per al foment 
de la contractació de persones amb discapacitat, augmentant-lo en el cas de les dones 
amb discapacitat, així com les que tenen necessitats especials de suport esmentats en 
un 40%, de forma  que es doni preferència a la seva contractació. 

 
- Que s'adoptin mesures especials de caràcter temporal i ajustaments raonables per 

millorar la nostra participació en la presa de decisions, oferint-nos eines i mecanismes 
accessibles perquè puguem participar de manera plena, lliure, igualitària i inclusiva. 
Això implica la promoció d'organitzacions de dones i nenes amb discapacitat com a 
mecanisme per possibilitar la nostra participació a la vida pública. 

 
- Que els poders públics col·laborin amb les organitzacions que representen les dones i 

les nenes amb discapacitat per garantir la nostra participació directa en tots els 
processos d'adopció de decisions en l'àmbit públic, en un entorn segur, sobretot pel 
que fa a l’elaboració de polítiques relatives als drets de les dones i la igualtat de 
gènere, i la violència de gènere contra les dones, cosa que comprèn la violència sexual 
i els abusos sexuals. 

 

- Que la futura Recomanació núm. 40 del Comitè CEDAW centrada en la representació 
igualitària i inclusiva de les dones en els sistemes de presa de decisions prengui en 
consideració les dones amb discapacitat. 
 

 
 

RES SOBRE NOSALTRES SENSE NOSALTRES!  

 
 
 
 
 
 

 


