Χαιρετιςμόσ – Ημερίδα 25 Ιουνίου 2013
Η μετάβαςη από το ιατρικό ςτο κοινωνικό μοντέλο τησ αναπηρίασ
Κυρία Υπουργζ,
Κυρίεσ - Κφριοι,
Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι και ομιλθτζσ καλι ςασ μζρα.
Σασ καλωςορίηω ςτθ ςθμερινι Ημερίδα, τθν πρϊτθ που ςυνδιοργανϊνεται από
το Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ και τθν Κυπριακι Ομοςπονδία Οργανϊςεων
Αναπιρων (ΚΥΣΟΑ) αλλά και τθν πρϊτθ εκδιλωςθ του Γραφείου μου ωσ Ανεξάρτητου
Μηχανιςμοφ για την Παρακολοφθηςη τησ Σφμβαςησ του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίεσ .
Τα ηθτιματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ιςότθτασ των ατόμων με αναπθρίεσ
απαςχολοφν το Γραφείο μου διαχρονικά, από τθν αρχι κιόλασ τθσ λειτουργίασ του
κεςμοφ του Επιτρόπου Διοικιςεωσ. Η δράςθ του Γραφείου Επιτρόπου Διοικιςεωσ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ωσ Ανεξάρτητου Μηχανιςμοφ για την Προώθηςη,
Προςταςία και Παρακολοφθηςη τησ Σφμβαςησ του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίεσ ξεκίνθςε το Μάιο του 2012, μετά τθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ
Συμβουλίου να προβεί ςτον οριςμό των τριϊν αρμόδιων, για τθν εφαρμογι και τθν
εποπτεία τθσ Σφμβαςθσ, Μθχανιςμϊν.1
Στα πλαίςια των διευρυμζνων αρμοδιοτιτων του Γραφείου μου, ωσ
Ανεξάρτθτου Μθχανιςμοφ για τθν Παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι που προζκυψε
και θ ςυνεργαςία μασ, ςε νζο επίπεδο, με τθν ΚΥΣΟΑ. Συγκεκριμζνα, ο Ανεξάρτθτοσ
Μθχανιςμόσ, μετά από διαβοφλευςθ με τθν ΚΥΣΟΑ, προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ
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Με τθν ίδια Απόφαςθ, το Υπουργικό Συμβοφλιο όριςε το Κεντρικό Σθμείο Επαφισ (Τμιμα Κοινωνικισ
Ενςωμάτωςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ) και το Συντονιςτικό Μθχανιςμό (Παγκφπριο Συμβοφλιο για τα
Άτομα με Αναπθρίεσ) για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ.
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Συμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτισ 19 Οκτωβρίου
2012. Ήδθ, θ ςυνεργαςία μασ με τθν ΚΥΣΟΑ φαίνεται να δικαιολογεί τθ διατιρθςθ
αιςιοδοξίασ και ελπίδασ για τα μελλοντικά αποτελζςματά τθσ, ςε ό,τι αφορά τθν
ουςιαςτικότερθ και αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρίεσ που καλοφμαςτε να υπεραςπίςουμε δυνάμει
τθσ Σφμβαςθσ.
Η ανάκεςθ ςτο Γραφείο μου του ρόλου του Ανεξάρτθτου Μθχανιςμοφ, διεφρυνε
ςθμαντικά τισ αρμοδιότθτεσ του Γραφείου, παρζχοντασ νζεσ προοπτικζσ και
προκλιςεισ για διερεφνθςθ, παρζμβαςθ και παρακολοφκθςθ όλων των ατομικϊν,
κοινωνικϊν, νομικϊν και κεςμικϊν ηθτθμάτων που εμπίπτουν ςτο ευρφ φάςμα
δικαιωμάτων που κατοχυρϊνονται ςτθ Σφμβαςθ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι, θ
εξζλιξθ αυτι, ςυμπίπτει με τισ πολφ κρίςιμεσ ςτιγμζσ που ηοφμε, για τθν οικονομία τθσ
χϊρασ μασ.

Η Σφμβαςθ όμωσ κακιςτά ςαφζσ το μινυμα ότι οι αρχζσ και τα δικαιϊματα των
ατόμων με αναπθρίεσ δεν κα πρζπει να ατονιςουν χάριν τθσ οικονομικισ κρίςθσ θ
οποία, χωρίσ τθ λιψθ κατάλλθλων και αποτρεπτικϊν μζτρων, ςυντθρεί και
πολλαπλαςιάηει τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ. Αντίκετα, το ιςχυρό αυτό νομικό εργαλείο
δεν παρζχει περικϊριο αμφιβολίασ ωσ προσ το περιεχόμενο των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπθρίεσ, ςε κεωρία και πράξθ, των υποχρεϊςεων και των δεςμεφςεων
των κρατϊν και των πολιτϊν τουσ κακϊσ και κάκε φορζα του δθμόςιου και του
ιδιωτικοφ τομζα.
Ζνα καλό ςθμείο αφετθρίασ τθσ ςυηιτθςθσ για τα κρίςιμα κζματα τθσ
αναπθρίασ, είναι θ κατανόθςθ του κοινωνικοφ μοντζλου τθσ αναπθρίασ που
ενςωματϊνει και προωκεί θ Σφμβαςθ. Από τον οριςμό και μόνο τθσ αναπθρίασ, ςτθ
Σφμβαςθ, καλοφμαςτε να προςεγγίςουμε τθν ζννοια τθσ αναπθρίασ ωσ το αποτζλεςμα
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τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου με ζνα περιβάλλον που δεν διευκολφνει τισ
διαφορετικζσ του ανάγκεσ αλλά περιορίηει τθ ςυμμετοχι του ςτθν κοινωνία. Η ςθμαςία
του κοινωνικοφ μοντζλου ζγκειται ςτθ ςυμβολι του ςτθν αναγνϊριςθ των ευκυνϊν τθσ
πολιτείασ ζναντι των πολιτϊν με αναπθρίεσ ωσ ηθτιματοσ δικαιωμάτων και όχι
φιλανκρωπίασ και ωσ ηθτιματοσ που αφορά κατά κφριο λόγο τθν ίδια τθν κοινωνία αντί
το ίδιο το άτομο με αναπθρία. Κατϋ επζκταςθ, θ , υπό το φωσ του κοινωνικοφ μοντζλου,
ανάγνωςθ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρίεσ, ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ περικωριοποίθςθσ, τθσ φτϊχειασ και του
οικονομικοφ μαραςμοφ.
Για αυτό το λόγο, ευχαριςτϊ πολφ τουσ ομιλθτζσ για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν
εμπζδωςθ του ςθμαντικοφ αυτοφ κζματοσ και ευελπιςτϊ θ Ημερίδα αυτι να είναι
αφορμι για ζναρξθ ενόσ εποικοδομθτικοφ διαλόγου και μιασ ςειράσ ενεργειϊν και
πρωτοβουλιϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πραγμάτωςθσ του επιπζδου διαςφάλιςθσ
δικαιωμάτων που κατοχυρϊνονται ςτθ Σφμβαςθ.
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