TOMADA DE POSIÇÃO
#MiVotoCuenta (#omeuvotoconta)

A Mara quer votar!
Vamos ajudá-la a reclamar este direito!
Caros amigos,

O direito de voto é um dos direitos fundamentais de cada cidadão.
É desta forma que nos envolvemos nos processos de decisão política e que
exercemos o nosso direito à participação cívica e política.

Hoje contamos convosco para dar força a esta cidadã Europeia, a Mara, que se
viu impedida de exercer este direito por uma decisão do Tribunal Constitucional
espanhol.
Contamos convosco para nos ajudar a proteger este seu direito!
Ao recusar à Mara o direito a votar, o Tribunal viola o seu direito a participar
num processo democrático e a estar envolvida na decisão do seu futuro e do
seu país.
É também uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, que Espanha assinou e ratificou. O artigo 29
estabelece claramente:
"Os Estados partes garantem às pessoas com deficiência os direitos políticos e
a oportunidade de os gozarem, em condições de igualdade com as demais
pessoas(…)Assegurar que as pessoas com deficiências podem efetiva e
plenamente participar na vida política e pública, em condições de igualdade
com os demais, de forma direta ou através de representantes livremente
escolhidos, incluindo o direito e oportunidade para as pessoas com deficiência
de votarem e serem eleitas”.
A Mara foi sujeita a um teste para determinar a sua capacidade eleitoral.

O tribunal entendeu que como sabia pouco sobre política e não conhecia o
dinheiro, a Mara não podia escolher quem a representa enquanto cidadã.
Quantos de nós têm de provar a sua capacidade para votar?
Quantos de nós têm de se sujeitar a um teste para poderem votar?
Quantos de nós votamos sem saber muito de política ou sem conhecer bem o
dinheiro?
A FENACERCI junta a sua voz à Down Espana e à Plena Inclusión que
organizaram hoje um protesto para exigir uma mudança da lei atual.
Esta discriminação é vivida todos os dias por inúmeros cidadãos e cidadãs na
Europa, e também em Portugal.
Assim, esta não é uma luta DELES, é uma luta NOSSA!
Divulguem esta situação junte dos seus amigos, membros e colegas.
Partilhem esta informação.
Podemos ajudar a Mara e outros cidadãos e cidadãs que enfrentam a mesma
discriminação ao divulgar a situação nos media sociais, por exemplo usando o
Twitter e a hashtag #MiVotoCuenta ("O meu voto conta").
Vamos fazer a Europa ouvir a nossa voz sobre esta importante questão.
Contamos convosco!

