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Manifest del Moviment associatiu de l’Autisme a 
Europa i Espanya amb motiu de la celebració del 
Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme 
 
Al març de 2017 es compleixen deu anys des de la signatura de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitats (CDPD) i el seu Protocol Facultatiu. No obstant això, tot i 
que ha estat ratificada per la Unió Europea i gairebé tots els estats 
membres, la seva aplicació és insuficient en moltes àrees. 
 
Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme (2 d'abril), 
el moviment associatiu de l'Autisme a Europa i Espanya criden als 
responsables polítics de la Unió Europea a adquirir un compromís ferm 
en l'eliminació de les moltes barreres que encara impedeixen a les 
persones amb trastorns de l'espectre de l'Autisme (TEA) a gaudir dels 
seus plens drets. 
 
La campanya de sensibilització d'enguany es centra especialment en 
l'accessibilitat, portant el títol "Trenquem junts barreres per l'autisme. 
Fem una societat accessible " 
 
L'autisme afecta a una de cada cent persones, el que significa que a Europa 
hi ha actualment al voltant de cinc milions de persones amb trastorns de 
l'espectre de l'Autisme, 450 mil a Espanya. Tot i que la conscienciació 
sobre què és l'autisme està creixent, moltes persones amb TEA i les seves 
famílies consideren que no s'acaba de comprendre. 
 
És crucial que, tant els responsables polítics de tot Europa així com la 
societat en el seu conjunt, aconseguim una millor comprensió de 
l'autisme i actuem en l'eliminació de les barreres que impedeixen la 
plena inclusió i participació de les persones amb autisme. 
 
Per fomentar una societat accessible i inclusiva per a tothom, el moviment 
associatiu del autisme insta els responsables polítics a: 
 

- 1. Adoptar una Llei Europea d'Accessibilitat ferma i eficaç en la 
qual es abordin les necessitats de les persones amb trastorns de 
l'espectre de l'Autisme.                                 . 
 D'acord amb les obligacions establertes per la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 



(CDPD), el 2 de desembre de 2015 la Comissió Europea va fer 
pública una proposta sobre una Llei Europea d'Accessibilitat. Una 
vegada que s'aprovi aquesta proposta, aquesta ha de dirigir-nos cap 
criteris comuns en accessibilitat que abastin determinats productes i 
serveis en tota la Unió Europea, fent-los accessibles per als ciutadans 
de la UE amb discapacitat.                                         .  
 
El moviment associatiu de l'autisme a Europa fa una crida als 
responsables polítics de la Unió Europea i als Estats Membres 
perquè garanteixin que s'adopti una Llei d'Accessibilitat fort i eficaç, 
seguint les recomanacions del moviment de  persones amb 
discapacitat. això resulta essencial per aconseguir un impacte real en 
les vides de milions de persones amb discapacitat en tota la Unió 
Europea. La Llei hauria d'incloure un ampli conjunt de requisits en 
accessibilitat, així com l'abordatge de la gamma de necessitats 
cognitives i sensorials de les persones amb TEA. 

 
 

- 2. Treballar al costat del moviment associatiu de l'autisme per 
identificar i eliminar les barreres específiques a què s'enfronten 
les persones amb TEA. 
 
Amb aquesta campanya pretenem destacar les barreres específiques a 
què fan front les persones amb autisme. Per poder respondre a les 
seves necessitats pel que fa a accessibilitat, és essencial consultar i 
cooperar amb les persones amb autisme i amb les seves famílies, 
obtenint així un adequat enteniment de les seves experiències i 
fomentant solucions innovadores.                                        .  
 
Per exemple, per a promoure l'accés al mercat de treball, es poden fer 
ajustos per adaptar procediments de contractació i estructures de 
treball inaccessibles, permetent que les persones amb TEA 
s'incorporin al món laboral i, al seu torn, permetin als que contracten 
beneficiar-se de les seves habilitats i talents.                                       .  
 
Instem als responsables polítics, als professionals, als líders 
empresarials i a la societat en general a que consultin i 
col·laborin amb les persones amb TEA i amb les seves entitats 
representatives per crear una societat més acollidora en tots els 
àmbits de la vida, assegurant el compliment de la Convenció de 
Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitats 

 


