AUTISM‐EUROPE aisbl
NOTA DE PREMSA

Celebrem el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme promovent el respecte,
l’acceptació i la inclusió
El Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme (2 d’abril), Austism‐Europe llançarà una
campanya de conscienciació de llarga durada al voltant del tema “Respecte, acceptació,
inclusió”. L’objectiu de la campanya és animar les persones a comprendre millor què significa
viure amb autisme i oferir una plataforma que permeti passar de la simple “conscienciació” a
“l’acceptació” de l’autisme. Es convida tothom a promoure’n la sensibilització a les xarxes
socials i durant les activitats passant simbòlicament el testimoni per fomentar una major
inclusió i participació de les persones amb autisme en la societat. Aquesta crida a l’acció
també s’estén als responsables polítics, tot destacant la necessitat de promoure polítiques
inclusives i de fomentar el respecte als drets de les persones amb autisme.
Actualment, moltes persones coneixen l’autisme, que en l’actualitat afecta 1 de cada 100
persones a Europa, però molt poques saben realment què significa viure amb l’espectre
autista. Aquesta manca de coneixement crea barreres visibles en les actituds i una manca de
suport que dificulta la inclusió de les persones autistes en la societat. Com a tals, les persones
amb autisme sovint s’enfronten a un gran aïllament en les seves comunitats i en la societat en
general, la qual cosa reforça la discriminació que pateixen en molts àmbits de la vida.
Autism‐Europe convida els responsables polítics de la UE i dels Estats membre a emprendre
accions que condueixin cap a una societat més inclusiva i neurodiversa. Després de la reeixida
adopció de la Written Declaration on Autism (Declaració escrita sobre l’autisme ) per part del
Parlament Europeu el setembre de 2015, Autism‐Europe fa ara una crida a la Comissió Europea
i als governs nacionals de la UE perquè comencin el següent tram del relleu, a petició del
Parlament Europeu, i iniciïn una Estratègia Europea per a l’Autisme. Aquesta estratègia serà
fonamental per poder disposar d’un marc coherent i global que recolzi les persones amb
autisme i les seves famílies i per promoure el respecte dels seus drets.
El Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme, Autism‐Europe vol destacar el paper
crucial que tots els membres de la societat poden desenvolupar per eliminar algunes de les
principals barreres a la inclusió a les quals s’enfronten les persones amb autisme, i recordar els
principis i els drets consagrats a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat per crear les condicions propícies per a una societat inclusiva. Com
el Secretari General de les Nacions Unides, Ban Ki‐moon, destaca en el seu missatge per al Dia
Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme 2016, excloure les persones amb autisme de la
societat no només és una “violació dels drets humans” sinó també “un desaprofitament del
potencial humà”. Aquest argument és cabdal en la crida a l’acció del manifest de la campanya
d’Autism‐Europe.

El Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme va ser declarat per l’Assemblea General de
les Nacions Unides l’any 2007 com a una jornada anual per cridar l’atenció sobre les urgents
necessitats de les persones amb autisme arreu del món.
L’autisme és un trastorn complex que afecta el cervell. Perjudica les habilitats socials i
comunicatives de la persona i sovint provoca uns comportaments i uns interessos inusuals o
repetitius. En l’actualitat, aproximadament 1 nen de cada 100 a la Unió Europea és
diagnosticat amb autisme.
Autism‐Europe aisbl és una associació internacional, l’objectiu principal de la qual és
promoure els drets de les persones amb autisme i les seves famílies per ajudar‐les a millorar la
seva qualitat de vida. Garanteix la comunicació efectiva entre els seus membres, més de 80
organitzacions relacionades amb l’autisme de més de 30 països europeus, que inclouen 25
membres de la Unió Europea, governs i institucions europees i internacionals. Autism‐Europe
és membre del European Disability Forum i de la Social Platform.

‐ Per a més informació i entrevistes, poseu‐vos en contacte amb Aurélie Baranger, directora
d’Autism‐Europe, a Brussel∙les. Tel. +32 (0)2 675 75 05. Correu electrònic:
aurelie.baranger@autismeeurope.org
‐ Podeu donar suport a la nostra campanya a les xarxes socials unint‐vos a Thunderclap.
‐ Més informació sobre la campanya, inclosos diferents recursos, disponible al nostre web.
‐ Seguiu‐nos a les xarxes social i difoneu el missatge amb l’etiqueta #AutismDay2016.
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