
 

 

Manifest 3 de desembre 2017 

 

L’Organització de les Nacions Unides va aprovar una llei l’any 2006. 

Aquesta llei es diu Convenció sobre els Drets  

de les Persones amb Discapacitat,  

i recorda que les persones amb discapacitat  

tenim els mateixos drets que qualsevol persona. 

Aquests són alguns dels nostres drets.  

 

Tenim dret a rebre suports  

per tenir les mateixes oportunitats 

que qualsevol altra persona.  

 

Tenim dret a triar on volem viure i amb qui, 

i a tenir els suports que necessitem. 

 

Tenim dret a treballar i a escollir la nostra feina, 

i a tenir les mateixes condicions que qualsevol altre treballador. 

 

Tenim  dret a rebre informació clara,  

a moure’ns i poder anar a tot arreu, sense barreres. 

 

Tenim dret a anar al metge i als serveis de salut, 

i que estiguin adaptats a les nostres necessitats.  

 

Tenim  dret a decidir sobre les qüestions 

que afecten la nostra vida,  

amb els suports necessaris. 

 

Tenim dret a rebre una educació inclusiva  

amb la resta d’estudiants,  

que respecti les nostres necessitats i ritme per aprendre, 

i a formar-nos durant tota la vida. 

 

Tenim dret a viure sense por, 

i que ningú s’aprofiti o abusi de nosaltres. 

L’abús pot ser físic, psicològic, sexual o econòmic. 

 

Tenim dret a ser part activa de la societat, 

a donar la nostra opinió i que es respecti,  

i que es valorin les nostres aportacions. 

 

 

 



 

 

Tenim  dret a triar els amics i amigues, 

a tenir parella i a decidir la relació que tots dos volem.  

Tenim  dret a viure la sexualitat com vulguem. 

 

Tenim dret a triar què ens agrada fer en el nostre  temps lliure,  

i a escollir amb qui volem passar-nos-ho bé. 

 

Tenim dret a què ningú miri el nostre cos nu,  

ens faci fotos o ens toqui, sense el nostre permís. 

Tenim dret a què ningú miri o toqui les nostres coses, 

si no volem. 

Tenim dret a què no expliquin coses de la nostra vida, 

sense el nostre  consentiment. 

 

La llei reconeix els nostres drets. 

Ara cal que la societat els respecti,  

que l’administració els defensi,  

i que nosaltres els fem valdre! 

 


