Γκουτέρες: Οι κυβερνήσεις να θέσουν τους ανθρώπους με αναπηρία στο επίκεντρο
Κορωνοϊός και ανθρώπινα δικαιώματα: Νέα έκθεση του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση
για ανάκαμψη που να περιλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρίες
Η πανδημία COVID-19 εντείνει τις ανισότητες που βιώνουν το ένα δισεκατομμύριο άτομα
με αναπηρίες στον κόσμο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτέρες κατά την παρουσίαση της έκθεσης που εκδόθηκε την Τετάρτη, η οποία ζητά την
ανάκαμψη και την αντιμετώπιση της κρίσης λαμβάνοντας υπόψη και τα άτομα με αναπηρία.
Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο
Γκουτέρες «ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες, τα άτομα με αναπηρίες ενδέχεται να έχουν
μικρότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, φροντίδας υγείας, εισοδήματος ή
συμμετοχής στην κοινωνία».
Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζουν στη φτώχεια και να υποφέρουν σε μεγαλύτερο
βαθμό από βία, παραμέληση και κακοποίηση. «Η πανδημία εντείνει αυτές τις ανισότητες και δημιουργεί καινούργιες απειλές», αποκαλύπτει ο κ. Γκουτέρες.
Ο κ. Γκουτέρες είπε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ανάμεσα σε αυτά που πλήττονται
περισσότερο. Αντιμετωπίζουν έλλειψη προσβάσιμης ενημέρωσης για τη δημόσια υγεία και
σοβαρά εμπόδια για την εφαρμογή μέτρων βασικής υγιεινής, όπως επίσης μη προσβάσιμες
εγκαταστάσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
«Αν προσβληθούν από την ασθένεια COVID-19 έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για
σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν το θάνατο», πρόσθεσε.
Εκπληκτικά ποσοστά θανάτων σε ιδρύματα
«Το ποσοστό των θανάτων, που συσχετίζονται με τον COVID-19 σε ιδρύματα - όπου οι
ηλικιωμένοι με αναπηρίες υπερεκπροσωπούνται - κυμαίνεται από 19% μέχρι ένα
εκπληκτικό 72%.»
Επιπρόσθετα, σε μερικές χώρες οι αποφάσεις για παροχή φροντίδας υγείας βασίζονται σε
κριτήρια διάκρισης όπως την ηλικία ή σε εκτιμήσεις/υποθέσεις για την ποιότητα ή την αξία
της ζωής, βασισμένες στην αναπηρία: κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε να συνεχιστεί.
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«Πρέπει να εγγυόμαστε ίσα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρίες για πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας και στις σωτήριες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας», είπε.
Μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας θέσης εργασίας και ενδοοικογενειακής βίας
Ο κ. Γκουτέρες ανάφερε ότι όσοι ήταν υπό την απειλή αποκλεισμού από την απασχόληση
πριν από την κρίση, τώρα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χάσουν την εργασία τους.
Επίσης, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες επιστρέφοντας στην εργασία.
Όμως, λιγότερο από 30% των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε
επιδόματα. Σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, αυτός ο αριθμός πέφτει στο 1%.
Στο μεταξύ τα άτομα με αναπηρίες – ειδικά οι γυναίκες και τα κορίτσια – είναι εκτεθειμένα
σε μεγαλύτερο κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Εξασφάλιση δικαιωμάτων, προώθηση ένταξης
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ παροτρύνει τις κυβερνήσεις να θέσουν τα άτομα με αναπηρία στο
επίκεντρο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού και των προσπαθειών ανάκαμψης, να
διαβουλεύονται και να συνεργάζονται μαζί τους.
Αυτό το μερίδιο του πληθυσμού έχει να προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες που αφορούν την
ευημερία στην απομόνωση και τις εναλλακτικές ρυθμίσεις της εργασίας.
«Εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες επενδύουμε στο κοινό μας
μέλλον», είπε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.
Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε τη σημασία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,
δημιουργία πιο προσβάσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

για τη

Ο Γενικός Γραμματέας πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ διεκπεραιώνει το ρόλο του μέσω της
Στρατηγικής Ένταξης της Αναπηρίας του ΟΗΕ (United Nations Disability Inclusion
Strategy), την οποία ξεκίνησε τον περασμένο χρόνο.
Μέσω της Στρατηγικής, το σύστημα του ΟΗΕ θα ενσωματώσει το θέμα της ένταξης των
ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους τομείς εργασίας του, με στόχο την επίτευξη
μετασχηματιστικών αλλαγών με διαρκή χαρακτήρα.
Σχετικά, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέδωσε Σημείωμα
Καθοδήγησης που προβλέπει τις κύριες δράσεις τις οποίες Κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να αναλάβουν για να στηρίξουν τα άτομα με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Αναφέρει επίσης λεπτομέρειες για τις πιο ελπιδοφόρες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται
από μερικές χώρες, όπως την αποϊδρυματοποίηση κάποιων ατόμων με αναπηρίες και
μετακίνηση τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
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Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με την ομιλία του κ. Γκουτέρες με υπότιτλους και
στη
νοηματική
πατώντας
τον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=1MNFApJSrQw.
Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία στα Αγγλικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063242?fbclid=IwAR3GP_JbgtwcOwnFlLQPcGdjI
HKoqtKQVrpVQwKhvipRKg4xTfLOLHel5SA
Από Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων
Λευκωσία, 7 Μαΐου, 2020
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