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Passaram-se 12 anos desde o dia em que mais de 400 delegados de 53 
países, em Cingapura, testemunharam o nascimento da Organização 
Mundial de Pessoas com Deficiência (Disabled Peoples’ International) e a 
convocação das pessoas com deficiência de todo o mundo para: unirmo-nos 
em uma organização e lutarmos pelos direitos humanos.  
  
 
Hoje, em Vancouver, ― depois de anos de desenvolvimento com sucesso, 
nesta ante-sala de trabalho diante dos 2.000 delegados de mais de 100 
países representados como um só internacionalmente, unificando as vozes 
das pessoas com deficiência física, intelectual e sensorial ― reconhecemos 
que: 
 
o nosso trabalho ainda não está terminado;  
as pessoas com deficiência são ainda os mais pobres dos pobres em cada 
país;  
nós ainda vivemos em uma sociedade que nos discrimina e coloca barreiras 
no meio ambiente, as quais impedem a nossa inserção total;  
as mulheres com deficiência, os refugiados, as crianças, as pessoas de idade 
avançada e outros grupos ainda são altamente discriminados. 
  
 
NÓS EXIGIMOS que os governantes reconheçam os nossos direitos à 
igualdade de oportunidades e de participação na sociedade por meio da 
implementação de leis que apóiem nossos direitos humanos. 
 
NÓS EXIGIMOS que o Programa de Ação Mundial das Nações Unidas 
seja utilizado pelos países-membros como um documento básico para 
desenvolvermos estratégias nas quais se insiram pessoas com deficiência. 
 
NÓS EXIGIMOS que os governantes, legisladores e centros de poder, 
profissionais e agências de desenvolvimento reconheçam que as pessoas 
com deficiência são verdadeiramente peritas em assuntos de deficiência e 
que nos consultem diretamente inserindo-nos nas atividades concernentes à 



nossa existência.  E que a nossa organização seja considerada um recurso 
apropriado. 
 
NÓS EXIGIMOS que as pessoas com deficiência definam as mudanças 
estruturais da sociedade e que não nos vejam como um problema 
individual. 
 
NÓS CONVOCAMOS os meios de comunicação de todo o mundo a que 
nos reconheçam como parte da sociedade e nos retratem como tal e não 
como um objeto passivo de caridade. 
 
NÓS CONVIDAMOS todas as organizações de pessoas com deficiência no 
sentido de que trabalhem conosco nos níveis nacional, regional e 
internacional para levar nossos direitos humanos para todas as pessoas com 
deficiência. 
 
NÓS APOIAMOS nossos irmãos e irmãs neste novo crescimento dos 
países no esforço para definir nossas necessidades e soluções. 
 
NÓS CONVOCAMOS 
TODAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
A QUE SE UNAM AO NOSSO ESFORÇO, 
PARA FORMAR A NOSSA ORGANIZAÇÃO, 
LUTAR PELOS DIREITOS HUMANOS. 
E QUE SE UNAM À NOSSA CHAMADA PELA PAZ NO MUNDO. 
 
O NOSSO TEMPO É HOJE – NÓS NÃO O DEIXAREMOS IR. 
 
FORTES NA UNIÃO! 
 
  
 
Vancouver, Canadá, 1992. 


