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Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat amb l'objectiu de promoure els seus drets i el seu 
benestar en tots els àmbits de la societat, així com conscienciar sobre 
la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, 
econòmica i cultural. Assegurar que puguin exercir els seus drets 
laborals i sindicals, sense cap mena de discriminació, és la nostra 
prioritat.
Per això, CCOO vol recordar que l'Article 27.1 i 27.1.c de la Convenció 
de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, 
de 30 de març de 2007, ratificat i en vigor a Espanya des del 8 de maig 
de 2008, estableix que: “Els Estats Parts reconeixen el dret de les 
persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb 
els altres, això inclou el dret a tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida 
mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i entorn 
laborals oberts, inclusius i accessibles a les persones amb 
discapacitat durant l'ocupació, adoptant mesures pertinents inclosa 
la promulgació de legislació”.

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s'ha convertit en 
una referència reivindicativa per a promoure els drets i el benestar 
d'aquestes persones en tots els àmbits de la societat, així com una 
jornada de conscienciació sobre la seva situació en tots els aspectes de 
la vida política, social, econòmica i cultural.

CCOO se suma a aquesta commemoració i assenyala la necessitat d'una 
Estratègia Europea de Discapacitat per a 2021-2030, que es concreti amb 
accions específiques per a vetllar per la incorporació real dels drets de 
les persones amb discapacitat en la política, els programes i els 
instruments de la UE. Aquesta nova estratègia ha d'abordar l'actual 
context social i econòmic europeu, tenint en compte la difícil situació 
d'aquestes persones en el marc de la crisi sanitària i econòmica a 
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
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CCOO vol reivindicar aquest dia com la jornada de l'homenatge a totes i 
tots; als treballadors i les treballadores amb discapacitat i als qui 
treballen amb aquest col·lectiu tan divers; a l'alumnat, en general, i a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials i amb necessitats 
específiques de suport educatiu en particular; a les usuàries i usuaris, i a 
les seves famílies; a aquelles entitats compromeses socialment que 
veuen en CCOO una organització sindical que posa en valor la diversitat i 
les diferents capacitats de totes les persones que conformen aquest 
univers tan heterogeni.

En aquest dia no podem oblidar-nos de les persones treballadores dels 
centres de dia, dels centres ocupacionals, de les residències –amb els 
seus 365 dies d'atenció incansable–, dels centres especials d'ocupació, 
dels col·legis d'educació especial… Volem posar en valor l'esforç i la 
dedicació que van realitzar durant el període de confinament, treballant 
en moltes ocasions sense les condicions mínimes de seguretat.

La situació de confinament prolongat ha tingut un impacte negatiu 
sobre l'estat d'ànim i de salut mental, de la població en general i, 
singularment, davant l'increment de les expectatives laborals negatives, 
de les persones amb discapacitat, que han vist com la desocupació de 
llarga durada es dispara també entre elles.

Per tot l'anterior, des de CCOO apostem per la necessitat de revertir el 
context i per a això resulta necessari millorar la situació laboral de les 
persones amb discapacitat i també de les treballadores i treballadores 
que es dediquen a la seva atenció. La negociació del XVIè conveni 
col·lectiu d'atenció a persones amb discapacitat és una magnífica 
oportunitat per a continuar amb la senda iniciada fa tres anys en la 
defensa i millora de les condicions laborals de les persones del sector.

Som un sindicat divers i capaç, com les persones a les quals 
representem. La seva lluita és la nostra; el seu orgull, el nostre.




