1 million 4 disability.eu
Παίρνω θέση για τα ζητήµατα αναπηρίας
1.000.000 Ευρωπαϊοι πολίτες µε την υπογραφή µας κάνουµε τη διαφορά
ΕΠΕΙ∆Η ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ …
… υπάρχουν πάνω από 50 εκατοµµύρια πολίτες µε αναπηρία στην
Ευρώπη,
… τα άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζουν τη διάκριση και την
προκατάληψη σε καθηµερινή βάση και σε όλους τους τοµείς της ζωής τους,
… τα άτοµα µε αναπηρία δεν συµµετέχουν ισότιµα στην εκπαίδευση,
παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και το εισόδηµα τους είναι
πάρα πολύ χαµηλό,
… τα άτοµα µε αναπηρία δεν µπορούν να µετακινηθούν ελεύθερα - να
πάνε στη δουλειά τους, σε ένα εστιατόριο, στο θέατρο, στον
κινηµατογράφο, σε µια βιβλιοθήκη, στα µαγαζιά, ή ακόµη και να
συναντήσουν τους φίλους τους - λόγω της έλλειψης προσβάσιµων µέσων
µαζικής µεταφοράς, πεζοδροµίων και κτιρίων,
… η ελεύθερη µετακίνηση των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι µία ουτοπία, λόγω των νοµοθετικών εµποδίων που δεν
επιτρέπουν την έξοδό τους από τη χώρα µόνιµης κατοικίας τους,
… περισσότερα από 200.000 άτοµα µε αναπηρία στην Ευρώπη
εξαναγκάζονται να διαβιούν σε ιδρύµατα, αποστερώντας τους ουσιαστικά
την άσκηση των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων τους.

…ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΕ
µία Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζεται και προστατεύει, χωρίς διάκριση, τα
δικαιώµατα όλων των πολιτών, ήτοι:
 το δικαίωµα στην ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση,
 το δικαίωµα στην ίση µεταχείριση στην απασχόληση,
 το δικαίωµα στην ισότιµη αναγνώριση και προστασία απέναντι στο
νόµο,
 το δικαίωµα στην κοινωνική προστασία, στην υγεία και στην
παροχή υπηρεσιών µακροχρόνιας φροντίδας,
 το δικαίωµα στην αυτόνοµη διαβίωση στην κοινότητα,
 το δικαίωµα στην πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στις
κτιριακές εγκαταστάσεις και σε άλλες αρχιτεκτονικές υποδοµές,
 το δικαίωµα στην πρόσβαση στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών,
 το δικαίωµα στην πρόσβαση στα αγαθά καθηµερινής χρήσης.

ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ!
Για µία Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία θα προστατεύονται µέσω
αποτελεσµατικής νοµοθεσίας, θα καταπολεµούνται όλες οι µορφές διάκρισης και θα διασφαλίζεται η πλήρης
ένταξη περισσότερων από 50 εκατοµµύρια πολιτών µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.
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Παρακαλούµε όπως επιστρέψετε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2007 τις υπογραφές που έχετε συλλέξει στην παρακάτω διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία - European Disability Forum – Forum européen des personnes handicapées
Rue du Commerce 39-41 – B – 1000 Brussels - Tel : +32/2/282.46.00 – Fax : +32/2/282.46.09 – E-mail : info@edf-feph.org

