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Προβληματίστηκα από τον τίτλο της σημερινής μας
ημερίδας
Με τον όρο συνηγορία και αυτοσυνηγορία που μας
βάζει σε μια θέση υπεράσπισης να αντιμετωπίσουμε
εμπόδια, να βελτιώσουμε τους νόμους και τις πολιτικές,
προστατεύοντας τα δικαιώματα των Ψ. ασθενών.
Συνειδητοποιώντας την έννοια συνηγορία
αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια βαθιά σημασία. Είναι
πρόταση προς εμένα αλλά και την κοινωνία για την
υπεράσπιση και αποδοχή της διαφορετικότητας χωρίς
προκαταλήψεις και για την καταπολέμηση του
στίγματος.







Δημιουργείται η ανάγκη για επιμόρφωση των
επαγγελματιών που πρέπει να γνωρίζουν και να
παρέχουν τα δικαιώματα των Ψ. ασθενών.
Επίσης η δικαιοσύνη που πρέπει να υποστηρίξει
με ξεκάθαρο και απλό τρόπο τα δικαιώματα,
όπως έχουν καθοριστεί από διεθνείς συμβάσεις
και ισχύουν στην πατρίδα μας έναντι όλων των
προηγούμενων νόμων.
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση πρέπει να
προχωρήσει μετά από διαβούλευση με τους
λήπτες και τις οικογένειές τους για να
κατανοήσουν οι υπεύθυνοι πολιτικοί ενδελεχώς
τα προβλήματα της ψυχικής υγείας στη χώρα
μας



Τα ΜΜΕ να επανορθώσουν την κακοποιητική εικόνα που
έχει περάσει για τους Ψ. ασθενείς σε συνεργασία με λήπτες,
οικογένειες και έμπειρους επαγγελματίες, δίνοντάς τους βήμα
και λόγο.



Η αυτοσυνηγορία είναι και αυτή μια άλλη όψη της
συνηγορίας, πιθανόν η πιο δύσκολη, και αποτελεί ιδανικό
στόχο.



Μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που έχει υποστεί όλο το
κοινωνικό βάρος, τον αποκλεισμό, την αδιαφορία και το στίγμα
και βρίσκεται σε απόγνωση, πρέπει να εκφράσει τα δίκαια
αιτήματά της, απαραίτητη είναι όμως η συμπαράσταση από
άλλα άτομα που θα συνηγορούν για τον ωφελούμενο. Θέλει
μια κοινωνία με ενσυναίσθηση και ευαισθησία για να μπορεί
να κατανοήσει το λόγο που εκφέρει ο ψυχικά πάσχων.







Η δικαιοπραξία των ληπτών που είναι νόμος να
γίνει αντικείμενο σοβαρού στοχασμού, να
παρέχονται κατάλληλες και αποτελεσματικές
εγγυήσεις ανάλογα με την ικανότητά τους.
Χρειάζεται μια ανεξάρτητη αμερόληπτη αρχή ή
δικαστικό όργανο να αποκλειστεί με σοβαρό νομικό
πλαίσιο η εκμετάλευση που μπορεί να προκύψει από
ανεύθυνες και κακοποιητικές πράξεις.
Δικαστικός συμπαραστάτης να ορίζεται συγγενής
ή αιρετό πρόσωπο και ποτέ επαγγελματίας του
χώρου για ευνόητους λόγους.

Σεβασμός στα δικαιώματα, τη βούληση και τις προτιμήσεις
του ατόμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των
δικαιωμάτων του ανθρώπου




Επίσης το ποινικό μέρος μιας έκνομης πράξης που
καταργεί το ακαταλόγιστο ενός ψυχικά ασθενή πρέπει
να ξαναεξεταστεί.

Ο φροντιστής που δεν είναι νομικός ή δικαστικός
συμπαραστάτης έχει όμως όλες τις νομικές ευθύνες,
πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα του προσώπου που
φροντίζει. Αυτό είναι μια άλλη όψη της συνηγορίας.
Κάποιος πρέπει να εκπαιδεύσει και να φροντίσει τους
φροντιστές.





Επίσης συνηγορία στην πράξη που εφαρμόζει ο
σύλλογός μας είναι η ενημέρωση των
αποφυλακισμένων ψυχικά πασχόντων για
προοπτικές επανένταξης μετά την αποφυλάκισή
τους.

Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε
προοδεύσει αρκετά μετά τη Λέρο, αλλά έχουμε
ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.

Ένας καλά ενημερωμένος πολιτικός, ένας καλά
ενημερωμένος επαγγελματίας, ένας
ευαισθητοποιημένος συνάνθρωπός μας θα είναι
μια όαση στην έρημο της τρέλας.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

