Strefa Wenus z Milo

List wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
protestujących w Sejmie
Postanowiły/liśmy wysłać list wparcia do osób z niepełnosprawnościami, które od 18 kwietnia protestują w Sejmie.
Mamy nadzieję, że dotrze on do Pań Magdaleny, Wiktorii oraz Panów Jakuba i Adriana.
Oto treść listu:

Szanowni Państwo,
Pani Wiktorio, Pani Magdaleno, Panie Jakubie, Panie Adrianie
My, członkinie i członkowie stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami Strefa Wenus z Milo, pragniemy bardzo
podziękować Wam za zaangażowanie
w walkę o prawa nasze oraz naszych opiekunów i opiekunek. Od samego początku Waszego protestu w Sejmie
jesteśmy z Wami i każdego dnia z uwagą śledzimy to, co się wokół Was dzieje.
Myślimy o Was i podpisujemy się pod Waszymi postulatami. Domagamy się systemowego wsparcia zarówno osób z
niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunek
i opiekunów, poszanowania ich praw i godności.
Nie zgadzamy się natomiast, żeby mówiono o Was, jak o dzieciach. Z tego, co nam wiadomo troje z Was jest już
pełnoletnich. Dlaczego więc obce osoby mówią do Was po imieniu? To, że potrzebujecie wsparcia w codziennych
czynnościach nie zmienia faktu, że jesteście dorosłymi osobami. Bez względu na to, czy jesteście zdolne/zdolni czy
niezdolne/niezdolni do samodzielnego życia, należy się Wam szacunek i wsparcie. Nie jesteście poszkodowane i
poszkodowani przez los. Jeżeli już, to życie utrudnia Wam przede wszystkim niedziałający system wsparcia.
Codziennie słyszymy, jak mówi się do Was, że musicie wytrwać dłużej. Dla nas zrobiliście i zrobiłyście bardzo dużo.
Domyślamy się, że jesteście już bardzo zmęczone i zmęczeni. Pamiętajcie, żeby zadbać o siebie i własne zdrowie.
Każda Wasza decyzja o tym, co zrobicie dalej, będzie dobra. Społecznego poruszenia, które zaczęłyście
i zaczęliście, nie da się już zatrzymać ani cofnąć!
W Krakowie zorganizowałyśmy i zorganizowałyśmy demonstrację poparcia dla Was, byłyśmy też pod Sejmem. Takich
dyskusji, jakie odbyłyśmy dzięki Wam jeszcze
nie było.
Pamiętajcie, że cały czas o Was myślimy, jesteśmy z Wami i Was wspieramy.
Nic o nas bez nas.
Z pozdrowieniami
Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo

List został przeczytany podczas pikiety pod Sejmem. Możecie go posłuchać tutaj
https://www.facebook.com/suzi.andreis/videos/10216291995916273/UzpfSTEwMDAwMTg3Mzc3NDUwODoxOTUxMDE
xODIxNjM3OTI1/
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