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10 MOTIVOS CONTRA A REFORMA DO CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SAÚDE
MENTAL
A reforma do Código Penal
que se votará proximamente no Congreso dos Deputados supón un ataque frontal aos dereitos das persoas
con trastorno mental. Estes
son os motivos:
1.- Relaciona a enfermidade
mental co concepto subxectivo de "perigosidade",
unha conclusión que non
foi avalada por ningún estudo científico. Afirmacións
ou deducións como esta
son discriminatorias, axudan a manter os prexuízos e
dificultan a integración social de todas aquelas persoas cun problema de saúde
mental.
2.- Ábrese a posibilidade de
que unha persoa poida ser
internada nun centro psiquiátrico de xeito indefinido a través da figura das
medidas de seguridade
prorrogables, sen establecer un límite de prórrogas,
algo que na práctica se convertería nunha especie de
cadea perpetua.
3.- Privará de liberdade un
cidadán pola mera suposición dun delito que poida
cometer no futuro debido
ao seu diagnóstico, algo
que é contrario ás normas

de dereitos humanos, que é
tamén claramente inconstitucional e que ningún experto pode realmente predicir.
4.- Non detalla cando, como, nin onde se fará a avaliación para determinar se
se debe prorrogar o internamento dunha persoa nun
centro psiquiátrico. Isto
xera unha enorme inseguridade xurídica.
5.- As faltas desaparecen e
algunhas convértense en
delitos leves. Coa actual
redacción, unha persoa con
trastorno mental que realizase un feito delituoso cualificado como leve como
unha agresión que non provoque lesións de consideración, alteracións leves da
orde pública, etc., será tratada coma se tivese cometido un delito, o que contribúe a incrementar a estigmatización.
6.- Discrimina claramente
as persoas con trastorno
mental por razón do seu
diagnóstico, o que resulta
contrario á Convención
ONU sobre os Dereitos das
Persoas con Discapacidade,
asinada e ratificada por
España e de obrigado

1.-Relaciona enfermidade mental con peligrosidade
2.- Posibilidade de ingreso de xeito indefinido
3.- Privación de liberdade polo mero feito dun delito que se
poda cometer no futuro
4.- Crea inseguridade xurídica
5.- As faltas desaparecen e algunhas convértense en
delitos leves
6.- Discriminación
7.- Poderanse establecer medidas de liberdade vixiada
8.- Agrávanse as patoloxías coa permanencia involuntaria
en centros psiquiátricos
9.- As leis deben de estar orientadas á recuperación e á
reinserción
10.- Resulta máis custosa para as Administracións Públicas

cumprimento dende o 3 de
maio de 2008.
7.- Tras o cumprimento da
medida de seguridade, poderase establecer unha
medida de liberdade vixiada que abre a vía a aplicar
tratamentos ambulatorios
involuntarios, unha práctica
que se demostrou ineficaz
fronte ao modelo comunitario. É dicir, apóstase por
un modelo de vixilancia, en
vez dun que aposte pola
recuperación.

8.- Coa permanencia involuntaria prolongada en centros psiquiátricos que propón o Proxecto de Lei, e
máis aínda nos Hospitais
Psiquiátricos Penitenciarios,
non se consegue a recuperación das persoas con trastorno mental, senón que
agrávase considerablemente a súa patoloxía e dificúltase a súa reinserción social.
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9.- As leis deben promover
a creación urxente de medidas alternativas que, cun
tratamento axeitado e integral, sirvan para mellorar a
atención en saúde mental
das persoas que actualmente viven en réxime penitenciario e sistemas de apoio
que garantan o
cumprimento destas cunha orientación á recuperación e
reinserción .
10.- Ademais de inxusta e
ineficaz, a reforma resultase máis custosa para as
Administracións Públicas,
xa que, ao non fomentar a
prevención nin a rehabilitación nin a inclusión social
das persoas con trastorno
mental que puidesen cometer algún feito cualificado
como delito, gastarán máis
recursos durante máis tem-

po.

¡Actuemos!

Máis información en www.feafes.org

Por todo iso, a Confederación FEAFES oponse á proposta de reforma da Lei
Orgánica 10/1995 do Código Penal en trámite parlamentario.
Ao mesmo tempo, solicitamos a calquera persoa decidida a defender os dereitos
das persoas con trastorno
mental e as súas familias
que apoien a seguinte petición na plataforma change.org
(http://goo.gl/
ZTHGbV) e que a difundan
por todos os medios ao seu
alcance.

AFAES REMATA A CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MENTALÍZATE
Por terceiro ano consecutivo AFAES remata a campaña Mentalízate. Trátase dun
proxecto educativo basado
na impartición de charlas
en centros de ensino desarrolladas polas asociación
de persoas con enfermidade mental .
O obxetivo das mesmas é
ofrecer información e sensibilización a adolescentes e
xóvenes de entre 14 e 20
anos, destinada á promoción da saúde mental a través do fomento de hábitos
e estilos de vida saudables
e a prevención da enfermidade mental centrada en
concienciar ós xóvenes sobre o risco do consumo de
tóxicos( especialmente alcohol e cannabis ).

SESIÓNS REALIZADAS
27.11.2013: IES RICARDO CARBALLO CALERO - 1 SESIÓN
14.01.2014: IES SATURNINO MONTOJO - 3 SESIÓNS
14.01.2014: IES SATURNINO MONTOJO - 3 SESIÓNS
26.02.2014: EPA CARANZA – 1 SESIÓNS
14.03.2014: IES LEIXA – 2 SESIÓNS
25.03.2014: IES TERRA DE TRASANCOS – 1 SESIÓN
09.04.2014: IES CONCEPCIÓN ARENAL – 3 SESIÓNS
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ACTIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS MESES
FESTA DE NADAL: o pasado
18 de decembro despedimos o 2013 cunha gran festa de gala. Un día especial
onde os rapaces, os familiares e os traballadores gozamos xuntos de boa música e
baile. Degustamos tamén
deliciosos pinchos e postres,
elaborados para participar
no III Concurso de Dulce e
Salado. Tomamos as uvas e
por suposto non faltou o
photocall, co que nos quedou unha estupenda reportaxe fotográfica do evento.

CELEBRACIÓN DO ENTROIDO: tras unha tempada de
moito traballo e ilusión elaborando os nosos propios
disfraces, o 4 de marzo celebramos o Entroido en
AFAES: aperitivos, baile,
karaoke, sorrisos, a mellor
compañía… ¡pasámolo en
grande!

ESTANCIA NA CASA DE RESPIRO
FAMILIAR DE A
GUARDA: o fin de semana
do 7 ó 9 de marzo un grupo
de 6 persoas viaxaron por
última vez á casa de A Guarda, pois, a partires de este
ano, FEAFES GALICIA cambiará o destino para Cangas.

VIAXE A MÉRIDA: un grupo
de cinco rapaces tiveron a
oportunidade de participar
nunha viaxe do Imserso do 1
ó 8 de abril. Puidemos visitar moitos sitios, como Cáceres, Mérida monumental,
Paque Natural de Monfragüe, Portalegre , Castelo de
Vide e Badajoz.

LIGA DE FÚTBOL-SALA
2014: o 14 de marzo demos
comezo á liga de fútbol-sala
organizada por FEAFES GALICIA, “Todos polo fútbol”.
Os equipos cos que vamos
xogar este ano son Morea O
Barco, APEM Cambre, Cee e
Coruña.
No mes de Xullo celebrarase
a final en Santiago de Compostela, onde nos xuntaremos tódolos equipos do
norte e máis do sur.
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VIAXE A MANZANEDA: No
mes de maio 10 rapaces
animáronse a participar na
aventura de viaxar a Manzaneda a facer unha morea de
actividades ó aire libre: escalada, basesball, montar a
cabalo, xogos populares,
tiro con arco, natación, sendeirismo. Foi unha emocionante experiencia.
ESTANCIA NA CASA DE RESPIRO FAMILIAR DE HÍO
(CANGAS DO MORRAZO): a
fin de semana do 30 de maio estreamos a nova Casa,
que FEAFES GALICIA pon a
disposición das asociacións
federadas á mesma, no municipio de Hío, en Cangas do
Morrazo.

O NOSO RECUNCHO LITERARIO
POESÍA “EL AMOR”
EL AMOR
Como lobos en una estación seca,
germinamos por todas partes
amando la lluvia
adorando al otoño.
Un día incluso pensamos en mandar
una carta de agradecimiento al cielo
y en lugar de un sello
pegarle una hoja de otoño.
Creíamos que las montañas se desvanecerían,
los mares se desvanecerían,
las civilizaciones se desvanecerían,
Pero permanecería el amor
cuyos pies recobran fuerza
aAl golpear el duro suelo
Carmen
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