Seress Attila beszámolója a Mental Health Europe Brüsszelben tartott 2011. május 20ai képesség-fejlesztő tréningjéről és a 2011. május 21-ei közgyűléséről.
A PÉF-et a közgyűlés tagjai közé fogadta (teljeskörű, szavazati joggal járó tagság), így a
Mental Health Europe - MHE -tagszervezete lett a PÉF.
A PÉF Brüsszelben átadta a www.pef.hu honlapon bárki számára elérhető „MIHF
view on the psycho-social state of Hungary” című dokumentumot (a magyar cím szerint:
„A pszichiátria hazai helyzetét bemutató PÉF javaslat”).
Az Európai Fogyatékossági Fórum (European Disability Forum) akció-igazgatója, és az
európai struktúrális alapok vezető munkatársa részéről nagy érdeklődés mutatkozott a
hazai súlyos helyzetre hivatkozással: mit is javasol a PÉF?
A kétnapos rendezvény első napján még részt vettek az ENUSP túlélői szövetség
részéről is sokan, közel 80 fős létszámban fogadott a MHE egész Európából
résztvevőket. Úgy mint: Litvánia, Finnország, Hollandia, Belgium, Ausztria,
Németország, Franciaország, Anglia, Olaszország, Görögország, Románia, Szlovénia, stb
képviselői találkoztunk. Rám aggattak egy kis kitűzőt, amin a nevem és a mi országunk
szerepelt. Ezek szerint még Magyarországot is képviseltem. Három nyelven is sikerült
szót értenem a résztvevőkkel, magyar, angol és francia nyelveken egyaránt. A második
napon a közgyűlésen felszólaltam és közölték: Welcome to Mental Health Europe.
A fogadtatás és szervezés, vendéglátás, törődés és ellátás, valamint Brüsszel mint egy
öröm-város tele rendőrrel a számomra azt mutatta meg, hogy elérkezett számomra a lelki
egészség ideje és ezt el szeretném hozni nektek, illetve itt az idő, hogy eljöjjön végre
Magyarországra ez a fajta lelki egészség és szociális jól-lét. Erre jó esélyt látok, és ebben
bátorítottak is az európai munkatársak. A brüsszeli rendezvény elején Gombos Gábor ült
mellém, a végén a csapat igazgatója. A felszólalók nyugodtan, cenzúra és moderálás
nélkül szabadon elmondhatták a kiengesztelődéssel kapcsolatos gondolataikat.
Előadást tartottak emberi jogi, pénzügyi, történeti, jó példa irányból is, amit ritmikusan
szünetek és kiscsoportos megbeszélések, plénum- megbeszélések tettek emberivé.
Fő témák: az intézménytelenítés, az európai struktúrális alapok és a fogyatékosügyi
világegyezség. Az Európai Unió hivatalosan, jog és törvény szerint is csatlakozott a
konvencióhoz, aminek megvalósítása az európai államok kötelezettsége. Egy kedves
előadó hölgy arra bátorított mindenkit, amit egyébként a PÉF magától is megtett és
megtesz: végezzünk monitor tevékenységet, kérdezzünk rá az egyes fórumokon,
kormányzati és önkormányzati szinteken egyaránt: mi történt a fogyatékossági
egyezmény megvalósítása terén? És nyugodtan mondjuk el a jogokat és
kötelezettségeket, a szabadság és felelősség elve szerint.

