8 de Març, Dia Internacional de la Dona: "Dones amb
Discapacitat i Voluntariat"
El voluntariat actiu de les dones amb discapacitat, com a element essencial de la nova
governança social, constitueix una manifestació de l'impuls solidari d'aquest grup de
ciutadanes actives i compromeses amb la comunitat.
El voluntariat és una de les dimensions essencials de la ciutadania activa i de la
democràcia, que plasma en la pràctica valors com ara la solidaritat i la no
discriminació, contribuint així a un desenvolupament harmònic de les societats. El
voluntariat social que duen a terme les dones amb discapacitat constitueix un
important i irrenunciable agent de canvi social, compromès amb la plena inclusió
social i no discriminació de les dones i nenes amb discapacitat. D'aquí, la necessitat
urgent de garantir un suport efectiu a mesures que donin suport al voluntariat social
al voltant de les dones amb discapacitat, per tal de permetre que un major nombre de
persones, i de manera especial de dones amb discapacitat, s'involucri en activitats
d'aquest tipus, donant suport a l'aprenentatge inter-pares i a l’intercanvi i establiment
de bones pràctiques a escala local, regional, nacional, europea i internacional.
La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull en el seu
articulat la necessària collaboració activa de les dones i nenes amb discapacitat en
l'elaboració i aplicació de legislació i polítiques, i en altres processos d'adopció de
decisions sobre qüestions que els afecten, compromís assumit no només per España,
sinó també per la Unió Europea, però encara lluny del seu compliment.
Per fomentar el voluntariat actiu de les dones amb discapacitat, que els permeti una
participació activa i compromesa en la societat, com a agents de canvi social, el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama:
1r -Que es reconegui la tasca desinteressada, solidària i de transformació social que
realitzen les dones amb discapacitat i les seves organitzacions representatives,
dirigida a aconseguir la visibilitat, plena inclusió social i no discriminació d'aquesta
part de la ciutadania.
2n-Les activitats assistencials de cura de persones en situació de dependència, a les
quals es veuen relegades un bon nombre de dones amb discapacitat, com a
conseqüència de la concepció encara arrelada en la nostra societat que permet
perpetuar la invisibilitat i major discriminació cap a aquestes dones, no s’han de
confondre amb accions de voluntariat. Des del CERMI denunciem amb fermesa
aquestes situacions, que han de ser corregides mitjançant l'aplicació de mesures que
desenvolupin adequadament la promoció de l'autonomia personal recollida en la
legislació.
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3r- Que s'estableixin mecanismes i estructures que permetin que les organitzacions
del Tercer sector social de la discapacitat incitin al voluntariat actiu entre les dones
amb discapacitat i contribueixin a la seva promoció i desenvolupament, fomentant així
les xarxes ja existents en aquesta matèria, com ara la Xarxa Estatal de Dones amb
Discapacitat del CERMI.
4t - Que es potenciï la dimensió a l'abast de l'acció social voluntària en l’àmbit de la
discapacitat per part de les organitzacions representatives en les seves estratègies de
gènere i discapacitat, per tal d'investigar i conèixer amb detall l’aportació del
voluntariat al benestar, a la millora de les condicions de vida i la inclusió social de les
dones i nenes amb discapacitat.
5è - Que es fomenti la collaboració entre les entitats del Tercer sector social, i molt
especialment entre aquelles representatives de dones i les que representen dones
amb discapacitat, a fi d'aconseguir sinergies en matèria de voluntariat social que
impulsin el voluntariat entre grups amb risc d'exclusió social, com el de les nenes i
dones amb discapacitat.
6è - Que la nova Estratègia Estatal de Voluntariat 2010-2014, en atenció als seus
principis inspiradors, tingui en compte la perspectiva de la discapacitat aplicada al
gènere a l'hora d'aprofundir, informar i conscienciar sobre el voluntariat, incrementar
la formació de les persones que treballen amb el voluntariat i del propi voluntariat,
enfortir la collaboració entre tots els agents compromesos i promoure l'estudi de les
noves formes d'exercir el voluntariat i impulsar el seu desenvolupament.
7è - Que es promoguin mecanismes de collaboració permanent entre les empreses i
el Tercer sector social de la discapacitat per incloure en els programes de voluntariat
corporatiu de la perspectiva de gènere i discapacitat.
El CERMI es reconeix amb la capacitat i autoritat de representar els interessos de les
nenes i dones amb discapacitat en l'àmbit estatal i anima a totes les seves
organitzacions membre a que difonguin aquest Manifest i a que actuïn proactivament
per fomentar el voluntariat actiu d'aquest sector de la seva població, que en
l'actualitat suposa el 60% de totes les persones amb discapacitat en el nostre país.
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