São Paulo, outubro de 2018.
Prezadas Companheiras e prezados companheiros do Movimento
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN),

de

Na condição de candidato a Presidente da República, venho saudar esse importante
movimento social que luta há 37 anos para eliminar a hanseníase no Brasil,
combatendo estigmas e promovendo o direito das pessoas atingidas pela doença e
seus familiares.
O ex-presidente Lula é reconhecido por vocês como “amigo do Morhan”, por ter sido o
presidente que mais fez pela dignidade das pessoas atingidas pela hanseníase. Foi
durante seu governo que a Medida Provisória 373 foi promulgada e convertida em Lei
11.520/2007, estabelecendo o início do processo de reparação de direitos a partir da
garantia de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram
submetidas ao isolamento e internação compulsória nas ex-colônias do Brasil até o
ano de 1986. Essa lei já beneficiou mais de nove mil pessoas em todo o país.
Reafirmo meu compromisso de retirar o Brasil da posição vergonhosa de primeiro país
do mundo em incidência de novos casos da doença, avançando e garantindo
investimento em ações relacionadas à cura, reabilitação, memória e resgate da
cidadania dos antigos e novos pacientes.
Promoveremos ações de educação permanente de profissionais de saúde voltadas à
capacitação técnica e à superação do estigma que muitas vezes é uma barreira
institucional para a devida assistência. Da mesma forma, assumo o compromisso com
a luta por uma nova lei, que encaminhe adequadamente a questão da indenização
prevista na Lei 11.520 para os filhos separados pela política de isolamento
compulsório da hanseníase.
Estou seguro de que o conhecimento vai vencer o estigma no enfrentamento à
hanseníase assim como o amor vai vencer o ódio no Brasil nessas eleições.
Estaremos juntos na construção de um Brasil justo e democrático, que promova os
direitos humanos e a justiça social no país.

Um forte abraço,

Fernando Haddad – Presidente

