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Prezentul articol oferă o prezentare succintă a abordărilor conceptuale asupra auto-reprezentării ca mișcare socială pen-
tru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății.

Participarea civică reprezintă un drept fundamental al oricărui cetățean, indiferent de identitatea sau capacitățile 
sale.Totuși, unii oameni, printre care persoanele cu dizabilități intelectuale, suntexcluși de la mecanismele democratice 
de participare în viața socială. Majoritatea lor nu-și percep propria valoare umană sau identitatea socială, nu-și cunosc 
drepturile și nu știu cum să se bucure de acestea, iar aspectele cele mai importante ale vieții lor sunt decise de alte per-
soane – părinți, rude, specialiști din servicii sociale, reprezentanți ai autorităților statului etc.

În acest context, auto-reprezentarea se prezintă ca un instrument care împuternicește persoanele cu dizabilități intelec-
tuale să articuleze propriile interese și necesități atât la nivelul traiului cotidian (personal), cât și la nivelul unor procese 
mai complexe, precum formularea de politici publice (ca mișcare socială).

cuvinte-cheie: auto-reprezentare, persoane cu dizabilități intelectuale, drepturi, incluziune socială, paradigme de 
abordare a dizabilității, autodeterminare.

CONCEPTUAL APPROACHES OF SELF-REPRESENTATION OF DISABLED PERSONS

This article provides a brief presentation of the conceptual approach of self-advocacyas a social movement that ensures 
the rights of people with intellectual disabilities on an equal basis with other members of society.

Civic participation is a fundamental right of any citizen regardless of his or her identity or capabilities. However,some 
people such as people with intellectual disabilitieshavebeen excluded from the democratic mechanisms of participation 
in social life. Most of them do not perceive their own human value and social identity, do not know their rights and know 
how to enjoy them, while the most important aspects of their lives are decided by other people – parents, relatives, social 
services specialists, statebodies’ representatives etc.

In this context self-advocacybecomesan important tool for empowering people with intellectual disabilities in articula-
ting their own interests and needs both at the level of daily lives(personal level)and at the level of more complex processes, 
such as the formulation of public policies (as a social movement).

Keywords: self-advocacy, personswith intellectual disabilities, rights, social inclusion, disability paradigms, self-de-
termination.
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APPROCHES CONCEPTUELLES DE L'AUTO-REPRÉSENTATION LES PERSONNES HANDICAPÉES

Cet article donne un bref aperçu des approches conceptuelles de l'auto-défense en tant que mouvement social visant 
à protéger les droits des personnes handicapées sur un pied d'égalité avec les autres membres de la société.

La participation civique est un droit fondamental de tout citoyen, indépendamment de son identité ou de capacités.
Toutefois, certaines personnes, y compris les personnes handicapées mentales, sont traditionnellement exclues des méca-
nismes démocratiques de participation à la vie sociale. La plupart d'entre eux ne perçoivent pas leur propre valeur pour 
l'identité humaine ou sociale, ils ne connaissent pas leurs droits, et je ne sais pas comment les utiliser, et que les aspects 
les plus importants de leur vie sont déterminés par d'autres – les parents, les membres de la famille, les professionnels 
des services sociaux, les représentants des Autorités de l'état.

Dans ce contexte, la représentation de soi est présentée comme un outil qui permet aux personnes handicapées d'exprimer 
leurs propres intérêts et besoins, tant au niveau des dépenses quotidiennes (pour le personnel), ainsi qu'au niveau de 
certains processus sont plus complexes, ainsi qu'à la formulation de la politique publique (en mouvement).

Mots-clés: auto-représentation, personnes handicapées mentales, droits, inclusion sociale, paradigmes de l'approche 
du handicap, autodétermination.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЛИЦА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В настоящей статье представлен краткий обзор концептуальных подходов к самооценке как социальному 
движению для обеспечения прав лиц с интеллектуальными ограниченными возможностями в условиях равенства 
с другими членами общества.Гражданское участие является фундаментальным правом любого гражданина, не-
зависимо от его личности или возможностей. Тем не менее, некоторые люди, в том числе люди с ограниченными 
интеллектуальными возможностями, исключаются из демократических механизмов участия в социальной жизни.
Большинство из них не воспринимают собственную человеческую ценность или социальную идентичность, не 
знают своих прав и не знают, как им пользоваться, а наиболее важные аспекты их жизни решаются другими 
людьми-родителями, родственниками, специалистами в области социальных услуг, представителями государ-
ственных органов и др.

В этом контексте самооценка представляет собой инструмент, позволяющий людям с интеллектуальными 
нарушениями сформулировать собственные интересы и потребности как на уровне повседневной (личной) жизни, 
так и на уровне более сложных процессов, таких как формулировка государственной политики (как социальное 
движение).

Ключевые слова: самооценка, люди с интеллектуальными ограниченными возможностями, права, социальная 
интеграция, парадигмы подхода к инвалидности, самоопределение.

Introducere
Discursul paradigmatic contemporan în materie de 

drepturi ale persoanelor cu dizabilități pune un accent 
deosebit pe rolul și importanța auto-reprezentării 
în realizarea drepturilor și în asigurarea incluziunii 
sociale a acestui grup de oameni. 

Persoanele cu dizabilități, îndeosebicu dizabilități 

intelectuale, au fost întotdeauna și continuă să fie 
percepute ca fiind ”anormale”, inferioare persoane-
lor fără dizabilități, incapabile și neputincioase în 
majoritatea aspectelor vieții, fără vise și aspirații, 
fără nevoia de a comunica, relaționa și a avea prie-
teni, neavând nevoie de standarde minime specifice 
unei vieți de calitate, fiind considerate violente și 
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periculoase, nedemne să trăiască în comunitate și 
necesar a fi izolate etc. 

Toate aceste etichete sociale au contribuit la faptul 
că cele mai multe dintre persoanele cu dizabilități 
intelectuale nici nu-și percep propria valoare umană 
sau identitatea socială, nu-și cunosc drepturile și nu 
știu cum să se bucure de acestea, iar aspectele cele mai 
importante ale vieții lor sunt decise de alte persoane – 
părinți, profesioniști din servicii sociale, reprezentanți 
ai autorităților statului etc. 

Din aceste considerente, persoanele cu dizabilități 
intelectuale reprezintă, la scară mondială, unul dintre 
grupurile cele mai afectate de sărăcie, discriminare 
și de o perpetuare continuă a dependenței de deci-
ziile și resursele altor actori sociali. Această stare 
de lucruri vorbește despre un dezechilibru de putere 
între persoanele cu și cele fără dizabilități, cu toate 
consecințele aferente.

În acest context, auto-reprezentarea apare ca un 
răspuns la acest dezechilibru de putere și, respectiv, 
ca un instrument de prevenire / ameliorare a tuturor 
consecințelor negative. Auto-reprezentarea reprezintă 
un instrument prin care persoanele cu dizabilități 
(intelectuale în mod special) luptă pentru autono-
mie, recunoaștere și resurse. Auto-reprezentarea este 
mișcarea socială prin care persoanele cu dizabilități 
intelectuale solicită regândirea statutului lor social. 

Prezentul articoloferă o prezentare succintă a 
abordărilor conceptuale asupra auto-reprezentării ca 
mișcare socială pentru asigurarea drepturilor persoa-
nelor cu dizabilități intelectuale în condiții de egalitate 
cu ceilalți membri ai societății.

Auto-reprezentarea – istoric și context
Premisele pentru îmbunătățirea situației persoane-

lor cu dizabilități se configurează după al doilea război 
mondial. Perioada postbelică aduce cu sine reacții 
sociale împotriva rasismului, eugeniei și altor forme 
de opresiune și discriminare. Declarația universală a 
drepturilor omului (ONU 1948) [17] a constituit un 

prim pas în demersul către recunoașterea egalității 
tuturor ființelor umane.

Mișcarea persoanelor cu dizabilități s-a inspi-
rat din diverse alte mișcări sociale care au fost 
inițiate și/sau luau amploare în această perioadă, 
precum mișcarea anti-rasială, feminismul. Astfel, 
reprezentanții anumitor grupuri de populație care 
împărtășesc aceeași identitate și care sunt,tradițional, 
opresate (de exemplu: afro-americanii, femeile, per-
soanele cu dizabilități)își unesc eforturile pentru a 
susține o cauză comună [6].

Mișcarea socială apersoanelor cu dizabilități a 
început prin proteste care urmăreau să elimine bari-
erele de accesibilitate fizică a infrastructurii sociale 
pentru persoanele cu dizabilități, a continuat în timp 
cu pledoaria pentru eliminarea barierelor de informare 
și de atitudine în raport cu persoanele cu dizabilități, 
culminând cu includerea pe agenda drepturilor civile 
a demersurilor de egalitate, ”normalitate”, echitate, 
non-discriminare, drepturiegale pentru acest segment 
de populație. 

La origini, inițiativele persoanelor cu dizabilități 
se focusează pe explicarea dizabilității prin prisma 
unor noi paradigme – socială și cea bazată pe drep-
turile omului (în contrast cu paradigmele medicală 
și de caritate) – Tabel 1. Persoanele cu dizabilități 
conștientizează din ce în ce mai mult că problemele 
cu care se confruntă nu sunt, de fapt, cauzate de 
deficiențele pe care le au (fizică, senzorială, intelec-
tuală), ci de barierele create de societate.

Această perioadă este caracterizată inclusiv de 
creșterea gradului de conștientizare asupra promovării 
drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale – 
categoriede persoane care a fost întoate timpurile cel 
mai puternic expusă excluziunii sociale, discrimi-
nării, abuzurilor etc. tocmai din cauza specificului 
dizabilității. Primii care au pledat pentru egalitatea în 
drepturi a persoanelor cu dizabilități intelectuale au 
fost părinții acestora [5]. Această inițiativă a fost ulte-
rior preluată de persoanele cu dizabilități intelectuale 
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însele, mobilizându-se în grupuri pentru a face cam-
panii de promovare a drepturilor lor și de pledoarie 
pentru a obține controlul asupra propriilor vieți. 

Primele cazuri documentate cu referire la grupuri 
organizate de auto-reprezentare fac referință la Suedia 
anilor 1960 – acesta fiind cadrul de referință cu privire 
la originilemișcării de auto-reprezentare în rândul 
persoanelor cu dizabilități [12]. Mișcarea s-a extins 
rapid în Statele Unite ale Americiiși Marea Britanie, și 
este, actualmente, prezentă în țările din întreaga lume. 
Multe dintre grupurile de auto-reprezentare sunt insti-
tuite de persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate 
din sisteme rezidențiale [13]. 

Astfel, mișcarea de auto-reprezentare a apărut 
ca o forță politică coerentă, prin care persoanele cu 
dizabilități intelectuale (în mod special) luptă pentru 
autonomie, recunoaștere și resurse [16].

Insistența și vigoarea mișcării la scară mondială 
a reușit să contribuie la schimbări de paradigme în 
abordarea dizabilității. ”Invizibilitatea” persoanelor 
cu dizabilități a ajuns pe agenda publică. Astfel, 
implicarea / participarea persoanelor cu dizabilități 
în formularea politicilor, accesibilizarea serviciilor 
și infrastructurii sociale, combaterea atitudinilor dis-
criminatorii și stereotipice ale populației generale în 

raport cu persoanele cu dizabilități etc. au fost apreci-
ate de către reprezentanții organismelor internaționale 
în cadrul Sesiunii a 26-a a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului (Evaluarea periodică universală 
2016) și în cadrul Sesiunii a 17-a a Comitetului ONU 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (audierea 
Raportului de țară privind implementarea Convenției 
ONU din 2017).

Auto-reprezentarea în contextul paradigmelor 
dizabilității

Mișcarea de auto-reprezentare se dezvoltă (tot-
odată impulsionează) schimbarea în paradigmele 
de abordare a fenomenului dizabilității (Tabel 1). 
În contextul paradigmelor de caritate și medicală 
dizabilitatea este privită ca o problemă a persoanei, 
persoana nu se încadrează în ”normalitate” și, prin 
urmare, trebuie izolată de mediul ”normal”; persoana 
cu dizabilități este o povară pentru sistemul social în 
general. În contextul paradigmelor socială și bazată 
pe drepturile omului, dizabilitatea este un construct 
social care creează bariere pentru oameni; toate drep-
turile omului sunt asigurate și în cazul persoanelor cu 
dizabilități; legislația trebuie să garanteze persoanei cu 
dizabilități șanse egale de participare în societate.

Tabel 1. Paradigmele dizabilității
PARADIGME ALE ABORDĂRII DIZABILITĂȚII

De caritate Medicală Socială Bazată pe drepturi
Cum sunt văzute per-
soanele cu dizabilități:

Se află într-o 
situație tragică; nu 
pot avea grijă de 
sine; inspiră milă, 
compasiune; depind 
de acte de binefa-
cere. 

Au o problemă me-
dicală; au rol pasiv 
de pacienți; 
nu pot și nu trebuie 
să trăiască indepen-
dent; 

Pot și trebuie să participe 
în societate.

Dizabilitatea este rezulta-
tul unei organizări eronate 
a societății. Dizabilitatea 
nu este problema persoa-
nei, dar reiese din carac-
teristicile de mediu, care 
pot limita sau, dimpotrivă, 
împuternici persoana

Deținători de 
drepturi; cu șanse 
egale de a participa 
în societate; nu sunt 
discriminate în viața 
de zi cu zi. Toate 
drepturile omului 
sunt asigurate și în 
cazul persoanelor cu 
dizabilități
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Cum este abordată 
dizabilitatea

Prin acte de caritate 
și binefacere. Cali-
tatea “grijii” mani-
festate contează mai 
puțin

Persoanele cu 
dizabilități au nevoie 
de cât mai multă 
reabilitare medicală, 
ca să poată atinge 
nivelul maxim de 
”normalitate”. Per-
soana trebuie tratată, 
”reparată”

Barierele de mediu și de 
atitudine care limitează 
participarea persoanelor cu 
dizabilități în viața socială 
trebuie limitate. Toate ser-
viciile și politicile publice 
trebuie să fie accesibile și 
incluzive 

Legislația este 
respectată și apli-
cată; Persoanele cu 
dizabilități se impli-
că în toate procesele 
decizionale 

Responsabilitatea 
pentru persoanele cu 
dizabilități aparține…

Persoanelor gene-
roase, centrelor de 
caritate, fundațiilor, 
instituțiilor religi-
oase

Medicilor și 
autorităților medi-
cale 

Statului, tuturor ministere-
lor, societății

Statului, tuturor mi-
nisterelor, societății 

În modelele de caritate și medical, persoana 
cu dizabilități este constrânsă de limitele propriei 
funcționalități; accentul se pune pe ce nu poate 
persoana. Persoanele cu dizabilități au rol pasiv de 
consumator al unor servicii gândite și create pentru 
ele, fără a fi întrebate dacă au nevoie de ele sau cum 
ar trebui să fie acestea pentru a le satisface mai bine 
necesitățile. Se prezumă incompetența, limitările, 
inadecvarea și insuficiența persoanei cu dizabilități. 
Persoanele cu dizabilități reprezintă un grup minoritar, 
invizibil. 

Auto-reprezentarea vine să schimbe accentele, 
contribuind la schimbarea de paradigme. Noile 
paradigme – socială și, ulterior, bazată pe drep-
turi – pledeazăpentru eliminarea barierelor (fizice, 
informaționale și de atitudine) care sunt create și 
impuse de societate. Accentul se pune pe ce poate per-
soana. De aceea, mișcarea de auto-reprezentare mili-
tează pentru prezumția competenței și pe promovarea 
eforturilor de împuternicire (empowerment) a acestui 
segment de populație. Persoanele cu dizabilități se 
poziționează în rol activ și participativ în dezvoltarea 
constructului social (mediu, servicii etc.), deci sunt 
parte a procesului (și nu simpli beneficiari). Mesajul 
auto-reprezentanților este că persoanele cu dizabilități 

trebuie să fie privite nu ca un grup minoritar, ci ca 
parte a populației generale.

conceptul de auto-reprezentare: aspecte definitorii
Literatura de specialitate operează cu o varietate de 

definiții ale sintagmei ”auto-reprezentare”. Definițiile 
acoperă multiple aspecte: de la auto-determina-
re – la influențarea politicilor publice în domeniul 
dizabilității, de la capacitatea de a identifica propriile 
nevoi – la schimbări calitative ale vieții persoanei etc. 
O caracteristică comună a acestor abordări este fap-
tul că prin auto-reprezentarepersoana cu dizabilități 
(intelectuale) este capabilă să vorbească pentru sine 
și să-și articuleze nevoile. Or dacă pentru majoritatea 
oamenilor (tipici) aceasta este o abilitate firească, în 
cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale abilitatea 
de a vorbi în nume propriu și de a-și articula nevoile 
este cel puțin o provocare. 

Literatura de specialitate operează cu diferite 
definiții ale auto-reprezentării. Unele se axează 
pe experiențele individuale ale persoanelor cu 
dizabilități de a vorbi în nume propriu, de a-și re-
vendica drepturile, de a lua propriile decizii și de 
a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni 
și vieți. Altele se referă la auto-reprezentare ca o 
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acțiune colectivă, prin care grupuri ale persoanelor 
cu dizabilități acționează împreună pentru justiție 
socială [5].

Auto-reprezentarea creează oportunități pentru 
persoanele cu dizabilități (intelectuale) să vorbească 
în nume propriu și în numele altor persoane aflate 
în situații similare. Acest fapt scoate în evidență 
prezumpția incompetenței persoanelor cu dizabilități 
de a-și reprezenta interesele, necesitățile, visele etc. – 
prezumție bazată pe percepțiile unui deficit cognitiv cu 
care se confruntă aceste persoane. Această prezumție 
condiționează o cultură a etichetării persoanelor cu 

dizabilități ca fiind neputincioase, inapte, incapabile, 
anormale etc., iar această cultură a etichetării are 
drept consecințe negarea drepturilor acestui grup de 
populație și subminarea valorii umane a acestora. 
Prin urmare, prin auto-reprezentare persoanele cu 
dizabilități încearcă să aducă schimbările necesare 
în cultura și percepția generală a populației asupra 
lor. La rândul ei, schimbarea în percepții, contribuie 
la schimbarea în atitudini; acestea, la rândul lor, 
condiționează intențiile și determină comportamente 
noi ale populației generale în raport cu persoanele cu 
dizabilități.

MOLDOScOPIE, 2019, nr.4 (LXXXVII) 
 

 

169 

 
 

Scopul auto-reprezentării este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor 
cu dizabilități intelectuale, reducerea nivelului de discriminare și opresiune în 
raport cu  acestea, asigurarea egalității și echității în raport cu ceilalți membri ai 
societății (fără dizabilități).  

Discursul despre auto-reprezentare se ancorează între două tendințe: 
modul în care persoanele fără dizabilități construiesc eticheta „dizabilitate 
intelectuală” și modul în care persoanele cu dizabilități intelectuale luptă pentru 
a combate efectele dezastruoase ale acestei etichete și își construiesc și 
valorifică identitatea socială. 

Prin auto-reprezentare, un grup minoritar luptă pentru a-și demonstra 
competențele într-un context cultural în care incompetența este prezumată 
apriori. Auto-reprezentarea construiește un nou context cultural – unul de 
renegare a etichetelor social devalorizante  în raport cu persoanele cu 
dizabilități, unul de promovare a imaginilor pozitive9.   

Prin acțiuni de auto-reprezentare un grup minoritar de persoane, puternic 
devalorizat,  discriminat, expus multiplelor abuzuri etc., demonstrează că poate 
opune rezistență unor servicii de calitate proastă care-i sunt prestate, poate 
opune rezistență atitudinilor dezumanizante și practicilor opresive din partea 
societății.10 

Auto-reprezentanții au avut / au o contribuție semnificativă în schimbările 
sociale care afectează viețile persoanelor cu dizabilități. Sunt de menționat în 
acest sens pledoaria mișcării de auto-reprezentare pentru dezinstituționalizarea 
persoanelor cu dizabilități și promovarea traiului în comunitate; demersurile 
împotriva abuzurilor și violenței în raport cu acest grup de populație; 
demersurile de înlăturare a tutelei11 și de creare a unor mecanisme de suport în 
                                                 
9Goodley, D., Lawthom, R., CloughP, MooreM., Researchinglifestories: Method, 
Theory, andAnalyses in a BiographicalAge. Psychologypress. 2004. 
10Mitchell D., et al. ExploringExperiences of Advocacy 
byPeoplewithLearningDisabilities. Testimonies of Resistance. 
JessikaKingsleyPublishers, 2006. 
11Sistemul de tutelăesteunul de substituire a 
decizieipentrucălimiteazăsauanuleazădrepturilepersoanelorlipsite de capacitate 
juridicăînlocsă le promovezeşiprotejeze. 

Percepții
Persoanele cu dizabilități au 

abilități, au drepturi

Atitudini
Este necesar a exclude barierele și a 

crea condiții pentru a asigura 
egalitatea tuturor persoanelor

Comportament
Legislație incluzivă, servicii incluzive 

etc. 
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a identifica propriile nevoi – la schimbări calitative ale vieții persoanei etc. O 
caracteristică comună a acestor abordări este faptul că prin auto-
reprezentarepersoana cu dizabilități (intelectuale) este capabilă să vorbească 
pentru sine și să-și articuleze nevoile. Or dacă pentru majoritatea oamenilor 
(tipici) aceasta este o abilitate firească, în cazul persoanelor cu dizabilități 
intelectuale abilitatea de a vorbi în nume propriu și de a-și articula nevoile este 
cel puțin o provocare.  

Literatura de specialitate operează cu diferite definiții ale auto-
reprezentării. Unele se axează pe  experiențele individuale ale persoanelor cu 
dizabilități de a vorbi în nume propriu, de a-și revendica drepturile, de a lua 
propriile decizii și de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și 
vieți. Altele se referă la auto-reprezentare ca o acțiune colectivă, prin care 
grupuri ale persoanelor cu dizabilități acționează împreună pentru justiție 
socială.8 

Auto-reprezentarea creează oportunități pentru persoanele cu dizabilități 
(intelectuale) să vorbească în nume propriu și în numele altor persoane aflate în 
situații similare. Acest fapt scoate în evidență prezumpția incompetenței 
persoanelor cu dizabilități de a-și reprezenta interesele, necesitățile, visele etc. – 
prezumție bazată pe percepțiile unui deficit cognitiv cu care se confruntă aceste 
persoane. Această prezumție condiționează o cultură a etichetării persoanelor cu 
dizabilități ca fiind neputincioase, inapte, incapabile, anormale etc., iar această 
cultură a etichetării are drept consecințe negarea drepturilor acestui grup de 
populație și subminarea valorii umane a acestora. Prin urmare, prin auto-
reprezentare persoanele cu dizabilități încearcă să aducă schimbările necesare în 
cultura și percepția generală a populației asupra lor. La rândul ei, schimbarea în 
percepții, contribuie la schimbarea în atitudini; acestea, la rândul lor, 
condiționează intențiile și determină comportamente noi ale populației generale 
în raport cu persoanele cu dizabilități. 

 
 
 
 

                                                 
8Callus, Anne-Marie. Becoming self-advocates. Peoplewithintellectualdisabilityseeking 
a voice. Peter Lang AG, 2013. 

Auto-reprezentare 

Scopul auto-reprezentării este de a îmbunătăți 
calitatea vieții persoanelor cu dizabilități intelec-
tuale, reducerea nivelului de discriminare și opre-
siune în raport cu acestea, asigurarea egalității și 
echității în raport cu ceilalți membri ai societății (fără 
dizabilități). 

Discursul despre auto-reprezentare se ancorează 
între două tendințe: modul în care persoanele fără 
dizabilități construiesc eticheta „dizabilitate inte-
lectuală” și modul în care persoanele cu dizabilități 
intelectuale luptă pentru a combate efectele dezastru-
oase ale acestei etichete și își construiesc și valorifică 
identitatea socială.

Prin auto-reprezentare, un grup minoritar luptă 
pentru a-și demonstra competențele într-un context 
cultural în care incompetența este prezumată apriori. 
Auto-reprezentarea construiește un nou context cul-

tural – unul de renegare a etichetelor social devalori-
zante în raport cu persoanele cu dizabilități, unul de 
promovare a imaginilor pozitive [8]. 

Prin acțiuni de auto-reprezentare un grup minoritar 
de persoane, puternic devalorizat, discriminat, expus 
multiplelor abuzuri etc., demonstrează că poate opune 
rezistență unor servicii de calitate proastă care-i sunt 
prestate, poate opune rezistență atitudinilor dezuma-
nizante și practicilor opresive din partea societății 
[11].

Auto-reprezentanții au avut / au o contribuție sem-
nificativă în schimbările sociale care afectează viețile 
persoanelor cu dizabilități. Sunt de menționat în acest 
sens pledoaria mișcării de auto-reprezentare pentru 
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și 
promovarea traiului în comunitate; demersurile îm-
potriva abuzurilor și violenței în raport cu acest grup 
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de populație; demersurile de înlăturare a tutelei1 și de 
creare a unor mecanisme de suport în luarea deciziilor 
şi exercitare a capacităţii juridice destinate persoa-
nelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale; 
pledoariapentru asigurarea unui mediu informațional 
accesibil pentru persoanele cu dizabilități intelectuale; 
dezvoltarea de politici de o manieră participativă, cu 
implicarea și consultarea persoanelor cu dizabilități 
intelectuale; eforturile împotriva intimidării și discri-
minării acestui segment de populație.

Literatura de specialitate prezintă dovezi ample cu 
referire la diversitatea grupurilor de auto-reprezentare 
[7]. Potrivit unor surse, unele grupuri sunt complet 
independente și auto-suficiente, în timp ce altele sunt 
instituite de furnizorii de servicii sau sunt parte a unor 
organizații ale societății civile.

Scopurile grupurilor de auto-reprezentare sunt 
diferite: unele se axează pe a oferi suport individual 
membrilor săi, în timp ce altele militează pentru drep-
turile persoanelor cu dizabilități în general. 

Există grupuri de auto-reprezentare care ope-
rează doar la nivel local, altele – la nivel național, 
iar o a treia categorie își extinde aria de acțiune la 
nivel internațional. Prezentarea grafică a tipologiei 
grupurilor de auto-reprezentare este exprimată în 
Diagrama 1:

Diagrama 1. Tipologia grupurilor de auto-
reprezentare

Sursa: [5].

1 Sistemul de tutelă este unul de substituire a deciziei pentru 
că limitează sau anulează drepturile persoanelor lipsite de ca-
pacitate juridică în loc să le promoveze şi protejeze.

Grupurile de auto-reprezentare oferă membrilor 
o încredere sporită în sine, le permite să dezvolte 
un simț puternic al identității colective ca mem-
bri valoroși și egali ai societății. Grupurile oferă 
oportunități pentru dezvoltarea abilităților, creează 
medii pentru stabilirea de prietenii și sprijin reciproc. 
Prin grupuri(mai degrabă decât la nivel individual) 
oamenii se pot angaja în parteneriate cu factorii de 
decizie sau diverși actori comunitari. O problemă 
enunțată de un grup de persoane are întotdeauna mai 
multe șanse să fie auzită și soluționată decât dacă ar 
fi enunțată de o singură persoană. Astfel, persoanele 
cu dizabilități pot fi parte a proceselor de elaborare a 
politicilor care le vizează, făcându-le mai reprezen-
tative pentru domeniul pentru care fac pledoarie.

beneficiile auto-reprezentării pentru incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități

Prin auto-reprezentare persoanele cu dizabilități 
intelectuale obțin propria voce și se fac auzite. Din-
colo de acestea, există și alte beneficiipe care le are 
auto-reprezentarea pentru persoanele cu dizabilități. 
Astfel, auto-reprezentarea asigură persoanelor cu 
dizabilități intelectuale dreptul de a vorbi pentru 
sine, de a face alegeri, de a fi independent și de a-și 
asuma responsabilitatea pentru sine [4].

Acest instrument încurajează și împuternicește 
persoanele cu dizabilități intelectuale să se implice 

și să aibă un rol (mai) activ în societate 
[18].

Auto-reprezentarea favorizează noi 
oportunități, oferă noi abilități și creea-
ză noi roluri sociale pentru persoanele 
cu dizabilități intelectuale [7].

La nivel individual, persoanele cu 
dizabilități care au făcut parte din grupuri de auto-
reprezentare și-au făcut prieteni noi, și-au dezvoltat 
stima și încrederea în sine,și-au asumat identități și 
roluri noi (părinte, soț/soție, angajat, student etc.). 

 

În funcție de forma de 
organizare

• Independente
• Parte a unor organizații ale 
societății civile

În funcție de scop
• Oferă suport individual 
membrilor 

• Militează pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilități în 
general

În funcție de arealul de acțiune
• Local
• Național
• Internațional



1332019, nr. 4 (87)

Astfel, auto-reprezentarea configurează o imagine 
nouă a persoanelor cu dizabilități intelectuale: de la 
cea a unor indivizi care nu pot participa pe deplin în 
societate – la imaginea lor decetăţeni de valoare care 
pot avea talente, capacităţişiabilităţi pentru a contri-
bui la comunitatea lor; de la imaginea de beneficiari 
–laimaginea de cetăţeni cu drepturi.

Auto-reprezentarea și auto-determinarea
Auto-reprezentarea și auto-determinarea sunt 

două concepte distincte, dar în același timp înru-
dite. 

Auto-determinarea este procesul de luare a deci-
ziilor legate de viața unei persoane și de preluare a 
controlului asupra propriei vieți. O persoană auto-de-
terminată poate face alegeri, poate lua decizii, iden-
tifica și rezolva probleme, stabili și atinge obiective, 
se poate auto-reprezenta. Abilitățile de auto-determi-
nare sunt necesare pentru a-și gestiona propria viață. 
Persoanele cu dizabilități intelectuale,ca și ceilalți 
oameni din societate, au capacitatea de a alege și de a 
exprima preferințe, a rezolva probleme, a se implica 
în luarea deciziilor, a stabili și atinge obiective, au 
capacitatea autocunoașterii și dezvoltării personale. 
Acțiunile de auto-determinare se manifestă pe par-
cursul întregii vieții la ambele categorii de persoane. 
Deosebirea dintre persoanele cu și fără dizabilități se 
exprimă prin faptul că primle, de regulă, au nevoie 
de (mai mult) suport pentru dezvoltarea abilităților 
de auto-determinare.

Există câteva principii ale auto-determinării:
Libertate - libertatea unei persoane de a face 1. 

propriile alegeri în viață. 
Autoritate - control asupra propriei vieți. 2. 

Progresul tehnologic și resursele existente în zilele 
noastre oferă diverse modalități care să ajute per-
soana să exercite control asupra diverselor aspecte 

ale vieții, printre care pot fi specificate activitățile 
cotidiene, activitățile de gestionarea propriilor 
finanțe etc.).

Suport – sprijin din partea unor terțe persoane 3. 
în a trăi viața într-un mod care să aibă sens pentru 
persoana cu dizabilități. Nimeni nu are o viață ab-
solut independentă. Recunoscând valoarea relațiilor 
interdependente, persoanele cu dizabilități ar trebui 
să controleze, pe cât de mult posibil, cine le oferă 
suport și modul în care este oferit acest suport.

Responsabilitate – odată cu libertatea și autorita-4. 
tea vin responsabilitatea și răspunderea. A avea o diza-
bilitate nu ar trebui să absolve o persoană cu dizabilități 
să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile sale.

Confirmare - dovadă a importanței persoanei, 5. 
a rolului pe care îl are aceasta în viața proprie și în 
viețile altora.

Auto-reprezentarea este o componentă a auto-
determinării. Odată identificate propriile nevoi, 
dorințe, vise, obiective etc., acestea trebuie să poată 
fi aduse la cunoștința altor oameni [10]. Atunci când 
o persoană vorbește în nume propriu, în numele altor 
persoane, sau pledează pentru o cauză – aceasta face 
auto-reprezentare. Omul folosește și învață această 
abilitate de-a lungul vieții.

Pentru persoanele fără dizabilități, a-și exprima 
necesitățile și interesele este o abilitate firească. 
Spre deosebire de acestea, persoanele cu dizabilități 
(mai ales intelectuale) întâmpină dificultăți în acest 
sens: pe de o parte – din cauza capacităților limitate 
de a se auto-reprezenta, condiționate de specificul 
dizabilității, pe de altă parte – din cauza reacțiilor și 
etichetelor pe care le impune societatea acestui grup 
de persoane. Or, în cele mai bune cazuri, persoanele 
cu dizabilități sunt pur și simplu ignorate.

O prezentare schematică a conceptelor auto-de-
terminare și auto-reprezentare este oferită mai jos:
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AUTO-DETERMINARE AUTO-
REPREZENTARE

Definiție

Capacitatea unei persoane de a 
conştientiza propriile puncte for-
te şi slabe, abilitatea de a stabili 
scopuri şi obiective pe termen 
scurt şi lung, capacitatea de a 
interacţiona cu alţi oameni.
Auto-determinarea = nivel de 
autonomie a persoanei

Capacitatea unei per-
soane de a vorbi și a 
acționa în nume pro-
priu și/sau în nume-
le altor persoane cu 
dizabilități

Auto-reprezentare = 
lupta pentru o schim-
bare socială

Caracteristici

Cunoaştere de sine 
Alegere si Luarea deciziilor 
Identificarea și soluţionarea  
problemelor
Stabilirea scopurilor 

Apărarea propriilor  
interese
Promovarea propri- 
ilor interese

În contextul schimbării de paradigmă socială (de 
la modelul social la cel bazat pe drepturile omului), 
valoarea dezvoltării abilităților de auto-determinare 
și auto-reprezentare printre persoanele cu dizabilități 
(inclusiv intelectuale) este exprimată în politicile 
publice privind educația, sănătatea, ocuparea forței 
de muncă și traiul în comunitate [15]. 

concluzii
În lumea întreagă, persoanele cu dizabilități (mai 

ales cele cu dizabilități intelectuale) reprezintă unul 
din grupurile sociale puternic stigmatizate, devalo-
rizate, discriminate și expuse riscului de excluziune 
socială. Acest fapt este condiționat de etichetarea 
lor ca fiind persoane bolnave, incapabile, anormale 
și inferioare în raport cu populația tipică. Pentru 
a schimba lucrurile, sunt necesare schimbări în 

paradigmele de abordare a dizabilității, iar aceasta 
presupune schimbări în legislație, servicii, atitudini 
ale societății generale în raport cu acest segment de 
populație, dar și în percepțiile pe care le au persoa-
nele cu dizabilități însele în propriul potențial. 

În acest context, auto-reprezentarea se prezintă 
ca un instrument important de influențare și mode-
lare a politicilor de incluziune socială a persoanelor 
cu dizabilități, care ar aduce schimbări calitative 
în viețile acestor persoane. Responsabile pentru 
declanșarea acestor schimbări sunt persoanele cu 
dizabilități însele, întrucât sunt afectate viețile lor și 
nimeni nu știe mai bine decât ele cum să răspundă 
necesităților lor.

Prin auto-reprezentare persoana cu dizabilități își 
exercită drepturile de cetățean reprezentându-se pe 
sine însuși sau, după caz, cu suport din partea altor 
persoane. În acest fel aceste persoane au un cuvânt 
de spus în procesul de luare a deciziilor în toate 
domeniile vieții lor – atât viața privată, de zi cu zi, 
cât și decizii de politică publică [14].

Prin auto-reprezentare persoanele cu dizabilități 
militează pentru aceleași șanse în viață, aceleași 
drepturi și aceleași alegeri ca toți ceilalți oameni. 
Eforturile de auto-reprezentare presupun a vorbi 
în nume propriu și în numele altor persoane cu 
dizabilități, a face propriile alegeri și a lua decizii 
care afectează propriile vieți, a stabili parteneriate cu 
actorii comunitari și factorii de decizie, a identifica 
și a se implica în soluționarea problemelor care îi 
vizează, a promova și revendica drepturile persoa-
nelor cu dizabilități, a sensibiliza opinia publică cu 
privire la persoanele cu dizabilități ca cetățeni cu 
drepturi egale. 
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