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#MiVotoCuenta 

Manifesto polo dereito ao voto das persoas 

con discapacidade 

 

- O 28 de decembro de 2016 soubemos  

que o Tribunal Constitucional rexeitara  

a petición dunha familia para que  

a súa filla con discapacidade intelectual puidera votar. 

 

- O 28 de decembro é o Día dos Inocentes. 

Moitas persoas deberon de pensar  

que era unha broma. 

Pero non o era. Era verdade. 

 

- Esta moza galega chámase Mara. 

O Tribunal Supremo ditou unha sentenza 

para que non poda votar. 

 

- A Mara fixéronlle un exame. 

Dixeron que non coñecía moitas cousas  

como os partidos políticos ou o valor dos cartos. 

 

- A ningún cidadá lle examinan para votar.  

Moitas persoas tampouco saben  esas cousas  

e poden votar. 
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- Son os partidos e o Goberno  

os que deben apoiarnos  para que entendamos cousas como 

esas. 

Pero é más fácil botarnos a culpa a nós. 

 

- A Lei Electoral quita o dereito ao voto 

por ter unha discapacidade. 

 

- A Mara non lle axuda esta lei. 

Mara non é a única. 

En España hai 100.000 persoas que non poden votar 

pola mesma razón. 

 

- Ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento  

négasenos habitualmente o dereito ao voto.  

 

- E tamén a persoas con enfermidade mental ou deterioro cognitivo. 

 

- Votar é a base da democracia e a cidadanía,  

pero miles de persoas con discapacidade intelectual  

non podemos votar. 

É que somos cidadáns de segunda clase? 

 

- O Goberno comprometeuse a cambiar esta Lei  

para que a maioría das persoas con discapacidade 

podan votar. 

 

- A resposta do Tribunal Constitucional é moi grave. 

Os xuíces poden usala para seguir impedindo  

o voto de máis cidadáns con discapacidade. 
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Por todas estas razóns,  

hoxe 8 de febreiro de 2017,  

estamos fronte a sede do Tribunal Constitucional  

e queremos dicir: 

 

- Temos dereito a votar como o resto de cidadáns e cidadás, sen 

discriminación. 

 

- Este dereito está recoñecido na Constitución Española  

e na Convención sobre Dereitos das Persoas con discapacidade. 

 

- Temos dereito a entender á información electoral e os 

programas políticos. 

 

- Temos dereito a participar na política, dentro dos partidos, 

sindicatos ou en asociacións e organizacións. 

 

- Temos dereito a acceder aos colexios electorais, a comprender 

como se vota e a que o noso voto sexa secreto. 

 

- Ninguén debería negarnos participar nas eleccións como 

membros de mesas electorais. É tamén o noso deber e 

podemos facelo cos apoios necesarios. 

 

- Debemos concienciarnos sobre estes dereitos 

e tamén concienciar ás nosas familias,  

o noso entorno e a toda a sociedade. 
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Para asegurar estes dereitos: 

- Pedimos ao Goberno e aos Deputados 

que cambien a Lei Electoral  

para que todas as persoas con discapacidade 

podan votar sen excepción. 

 

- Pedimos aos partidos políticos  

que faciliten a participación en política 

das persoas con discapacidade. 

 

- Pedimos á Xunta Electoral Central 

que facilite a información electoral 

e asegure o acceso aos colexios electorais. 

Tamén que nos deixe  

participar nas mesas electorais. 

 

- Pedimos aos xuíces 

que aseguren o dereito ao voto de todos e todas. 

Deben entender a Lei Electoral 

co que pon na Convención dos Dereitos das persoas con 

discapacidade 

 

- Pedimos ás nosas familias e organizacións 

que non se rendan. 

Que nos axuden a denunciar  a vulneración de este dereito . 

 

- Pedimos ás nosas organizacións 

que nos formen e nos informen 

para decidir e loitar polos nosos dereitos. 
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- Pedimos á sociedade en xeral 

que senta como propia esta reclamación  

e sume a súa voz á nosa.   

 

POLO DEREITO AO VOTO DAS PERSOAS CON 

DISCAPACIDAD E 

 


