MARC DE REFERÈNCIA DE LA FMMC EN RELACIÓ A LA CONVENCIÓ DE NACIONS UNIDES SOBRE
ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (CDPD)
✓ “ Promoure, protegir i assegurar en plenitud i condicions d’igualtat tots els drets
humans i llibertats fonamentals a totes les persones amb discapacitat i promoure el
respecte de la seva dignitat inherent” (art. 1 CDPD)
✓ Evitar la discriminació per motius de discapacitat i de forma especial, a les persones
amb problemes de salut mental que reconeix, entre d’altres principis generals, (art.
3 CDPD)
• El respecte a la dignitat inherent de cada persona, l’autonomia individual,
inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions i la independència de la
persona.
• La participació i inclusió plena i efectiva en la societat
• El respecte a la diferència
• L’accessibilitat
• El dret a la participació
✓ Potenciar l’autonomia de la persona, respectant el seu dret a equivocar-se (art. 12
CDPD)
✓ Respectar i buscar la voluntat i preferències de la persona (art.12 CDPD)
✓ El reconeixement inherent de la capacitat jurídica de totes les persones (art. 12
CDPD)
✓ L’exercici d’aquesta capacitat jurídica, en igualtat de condicions, en tots els aspectes
de la vida (art. 12 CDPD)

Línies estratègiques
✓ Transformar el Model de representació, basat en la substitució de la persona pel
model de SUPORTS A LA PRESA DE DECISIONS (art. 12 CDPD)
✓ Exigir l’adopció de les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb
discapacitat, els suports necessaris que es puguin necessitar per exercitar la seva
capacitat jurídica (art. 12 CDPD, art. 13CDPD)
✓ Acompanyar a la persona en tot aquest camí i créixer junts en aquesta
transformació que més que jurídica és social (art.4 CDPD)
✓ Fer d’altaveu davant les Administracions Públiques perquè proveeixin de tots els
suports necessaris així com els seus mitjans econòmics i funcionals per posar en
pràctica la reforma en la matèria (art. 8, 13,19 CDPD)

