Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία
1997 - 2007: 10 χρόνια αγώνα για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία
Ας κάνουµε τη διάκριση παρελθόν
Η καταπολέµηση των διακρίσεων που υφίστανται τα άτοµα µε αναπηρία
είναι ένα ζήτηµα που αφορά όλους µας

Το έτος 1997, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οργανώσεις Ατόµων µε Αναπηρία και
γονέων ατόµων µε αναπηρία που δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν τους
εαυτούς τους ένωσαν τις δυνάµεις τους προκειµένου να ιδρύσουν το Ευρωπαϊκό
Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία (European Disability Forum).
Το Φόρουµ είναι η µόνη ανεξάρτητη πλατφόρµα στην Ευρώπη που
συνδιαλέγεται µε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέντρα λήψης
αποφάσεων, προκειµένου να προστατέψει και να προασπιστεί τα δικαιώµατα
των ατόµων µε αναπηρία. Η καθηµερινή του δράση, αλλά και η φιλοδοξία του,
επικεντρώνεται στην άσκηση συστηµατικού ελέγχου στο νοµοθετικό έργο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι κάθε απόφαση και πρωτοβουλία της έχει
άµεσο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινής ζωής των Ευρωπαίων
πολιτών µε αναπηρία.
Μία δεκαετία έχει περάσει από την αρχή του αγώνα µας. Σήµερα, εµείς τα άτοµα
µε αναπηρία και οι γονείς αυτών που δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν τους
εαυτούς τους, µπορούµε να κοιτάξουµε πίσω και να είµαστε περήφανοι για τη
συµβολή µας στην πρόοδο των ζητηµάτων αναπηρίας στην Ευρώπη. Σήµερα,
µπορούµε να συνεχίσουµε να κοιτούµε µπροστά και να ασκούµε πίεση
προκειµένου να προωθήσουµε τη λήψη νοµοθετικών µέτρων καταπολέµησης
των διακρίσεων στην Ευρώπη και να κάνουµε πραγµατικότητα την πλήρη ένταξη
των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να γίνει, λόγω του ότι η
αναπηρία είναι τόσο ένα ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όσο και ένα ζήτηµα
που µας αφορά όλους.

10 + 1 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ….
Τα άτοµα µε αναπηρία δεν αποτελούν µια µικρή µειονοτική οµάδα:
Είµαστε πάνω από 50 εκατοµµύρια πολίτες µε αναπηρία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού
πληθυσµού της.
European Disability Forum –Forum européen des personnes handicapées
Rue du Commerce 39-41, 1000 Brussels, Tel : +32/2/282.46.00, Fax : +32/2/282.46.09
E-mail : info@edf-feph.org – Website : http://www.1million4disability.eu
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Μία στις τέσσερις οικογένειες έχει ένα µέλος µε αναπηρία.
Έχουµε δύο φορές λιγότερες πιθανότητες από ότι ο γενικός
πληθυσµός να εισαχθούµε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αρκετά παιδιά µε αναπηρία δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στην εκπαίδευση.
Πηγή του εισοδήµατός µας είναι τα επιδόµατα και όχι η αµοιβή µας
από την απασχόληση. Επιπρόσθετα, το εισόδηµά µας είναι πολύ
χαµηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσµού.
Βιώνουµε την ανεργία, 2 φορές περισσότερο από ότι ο γενικός
πληθυσµός.
Ζούµε σε ένα µη προσβάσιµο περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι µαζί
µε τα άτοµα που παρουσιάζουν προσωρινά κινητικά προβλήµατα
αποτελούµε το 40% του πληθυσµού.
Ένα στα δύο άτοµα µε αναπηρία δεν συµµετείχε ποτέ σε
ψυχαγωγικές, πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες και δεν
έχει πρόσβαση στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, στις συναυλίες, στις
βιβλιοθήκες…..
Βιώνουµε την αποµόνωση και την προκατάληψη.
Υπάρχουν πάνω από 200.000 άτοµα µε αναπηρία που αναγκάζονται
να ζουν σε ιδρύµατα, δίχως να έχουν το δικαίωµα της επιλογής,
αποστερηµένα από την άσκηση των πιο θεµελιωδών ανθρώπινων
δικαιωµάτων.
Η ελεύθερη µετακίνηση των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι µία ουτοπία, δεδοµένου ότι πολλά εµπόδια δεν µας επιτρέπουν
την έξοδό µας από τη χώρα στην οποία ζούµε.

1997-2007: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Το πρώτο επίτευγµα του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία το έτος
1997 άνοιξε το δρόµο για µία νέα εποχή για τα άτοµα µε αναπηρία στην Ευρώπη.
Πρόκειται για τη θέσπιση του Άρθρου 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ, την
πρώτη και µοναδική αναφορά στην αναπηρία στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται για µια µεγάλη επιτυχία που έθεσε τη νοµική βάση για την
προστασία των ατόµων µε αναπηρία από τη διάκριση και έκανε την Ευρωπαϊκή
Ένωση να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η επιτυχής έκβαση της
προσπάθειας του Φόρουµ οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ευρεία κινητοποίηση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και των
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.
Ύστερα από 10 χρόνια εντατικής δουλειάς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία βρίσκεται πίσω από αναρίθµητες
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και νοµοθετικές αποφάσεις που ήδη έχουν αλλάξει,
και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τις ζωές των ατόµων µε αναπηρία σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Πιο συγκεκριµένα:
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Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις παρέχουν προσβάσιµα µέσα
µαζικής µεταφοράς στα άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα, προωθώντας
µε αυτόν τον τρόπο την αυτονοµία τους,
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν ότι υπαγορεύει η αρχή της
ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση (Ν.3304/2005) όσον αφορά τόσο στις
προσλήψεις, όσο και στις εύλογες προσαρµογές του εργασιακού χώρου
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζοµένων µε αναπηρία.
Ένα άτοµο µε αναπηρία µπορεί να καταγγείλει ένα εργοδότη για άσκηση
διακριτικής µεταχείρισης στην περίπτωση υποβολής αίτησης πρόσληψης
ή κατάρτισης,
Όλο και περισσότερες ιστοσελίδες δηµοσίων φορέων καθίστανται
προσβάσιµες,
Όλο
και
περισσότεροι
ανελκυστήρες πληρούν
προδιαγραφές
προσβασιµότητας,
Όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών - όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, το λογισµικό
(software) και το υλικό (hardware) των Η/Υ - είναι προσβάσιµα στα τυφλά
άτοµα και στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης,
Το ευρώ είναι το πιο προσβάσιµο νόµισµα για τα τυφλά άτοµα στην
ιστορία της Ευρώπης,
Όλο και περισσότερα φάρµακα έχουν ετικέτες σε γραφή braille,
Στα άτοµα µε αναπηρία πρέπει να παρέχονται υψηλής ποιότητας
υπηρεσίας όταν ταξιδεύουν µε αεροπλάνο,
Το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Αναπηρία 2003, το οποίο διεξήχθη
ύστερα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία,
παρείχε τη δυνατότητα της ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό και τοπικό
επίπεδο, ενώ αρκετές κυβερνητικές και νοµοθετικές πρωτοβουλίες έχουν
εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν σε προϊόντα ή
υπηρεσίες πρέπει οι ∆ηµόσιες Αρχές να διασφαλίζουν ότι η
προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία έχε συµπεριληφθεί ως
απαραίτητη προϋπόθεση,
Πρέπει στο 35 % των χρηµατοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να εφαρµόζεται η αρχή της µη διάκρισης
και της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία,
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που
προωθήθηκε δυναµικά από το Φόρουµ και υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο του
2006 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών,
αποτελεί το πρώτο νοµικά δεσµευτικό διεθνές εργαλείο µε πεδίο
εφαρµογής την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - µέλη της.
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2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

ΓΙΑ

ΝΑ

> Πρόσβαση στην νοµική προστασία, τη δικαιοπρακτική ικανότητα
και ίση αναγνώριση απέναντι στον νόµο
Εµείς, τα άτοµα µε αναπηρία, πρέπει, όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, να είµαστε
ίσοι απέναντι στο νόµο. Βάσει των υπαρχόντων διεθνών οργάνων ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, πρέπει να απολαµβάνουµε δικαιοπρακτικής ικανότητας και - όπου
απαιτείται - να µας παρέχετε υποστήριξη ώστε να µπορούµε να απολαµβάνουµε
αυτήν την ικανότητα σε όλους τους τοµείς της ζωής µας, συµπεριλαµβανοµένου
του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία, στη διαχείριση των οικονοµικών µας, στη λήψη
αποφάσεων και στο δικαίωµα της επιλογής για ζητήµατα που αφορούν στις ζωές
µας και στη συµµετοχή µας στην κοινωνία.

> Εκπαίδευση για όλους
Εµείς, ως παιδιά και ενήλικες µε αναπηρία, πρέπει να έχουµε ίση πρόσβαση
στην εκπαίδευση. Πρέπει να µας παρέχεται εκπαίδευση, ειδική ή µη, χωρίς
αποκλεισµούς και πρέπει να µας δίνεται η δυνατότητα της επιλογής, ώστε από
κοινού µε την οικογένειά µας να µπορούµε να αποφασίσουµε για τις
εκπαιδευτικές µας ανάγκες και επιθυµίες.

> Ίση µεταχείριση στην απασχόληση
Εµείς, όπως κάθε ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να απολαµβάνουµε την ίση
µεταχείριση στην περίπτωση της υποβολής αίτησης για θέση εργασίας και στη
διατήρηση της ήδη υπάρχουσας. Επιπλέον, πρέπει να απολαµβάνουµε τα ίδια
εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα, το ίδιο επαγγελµατικό status και τις ίδιες
δεξιότητες. Τέλος, οι εργοδότες πρέπει να είναι πρόθυµοι να προσαρµόσουν τον
εργασιακό χώρο στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία.

> Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Ασφάλιση
Εµείς, οι πολίτες µε αναπηρία, έχουµε δικαίωµα στις ίσες ευκαιρίες όσον αφορά
στην µετακίνησή µας σε µία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
σπουδάσουµε, να εργαστούµε ή και να συναντήσουµε ένα µέλος της οικογένειάς
µας, γεγονός το οποίο όµως προϋποθέτει την άρση των εµποδίων στα
Συστήµατα Κοινωνικής Προστασίας.

> Αυτόνοµη διαβίωση στην κοινότητα και δικαίωµα στη λήψη
αποφάσεων κρίσιµων για τη ζωή µας
Εµείς, όπως κάθε πολίτης, πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να ζούµε στον τόπο
που έχουµε επιλέξει, να αποφασίζουµε οι ίδιοι για τους εαυτούς µας, να
κάνουµε χρήση υπηρεσιών που διασφαλίζουν την αυτονοµία µας και την ισότιµη
συµµετοχή µας (π.χ. δικαίωµα στη χρήση προσωπικού βοηθού). Πρέπει να
αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει η οικογένεια στις
αποφάσεις ζωής, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ένταξη των παιδιών και
των ατόµων µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης που δεν
µπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν. Η παροχή πόρων και στήριξης, βάσει των
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ιδιαίτερων αναγκών τόσο των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία όσο και των
οικογενειών τους, είναι απαραίτητη.

> Πρόσβαση στην υγεία και στην µακροχρόνια φροντίδα
Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουµε το δικαίωµα πρόσβασης σε
ποιοτικές, πλην όµως φθηνές και αποτελεσµατικές, υπηρεσίες υγείας και
φροντίδας, προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε ατόµου, που θα
συµπεριλαµβάνουν την έγκυρη διάγνωση, την άµεση παρέµβαση, την
αποκατάσταση και την παροχή των αναγκαίων πόρων για τη µέγιστη δυνατή
ανάπτυξή µας.

>Πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες
Εµείς, όπως όλοι οι καταναλωτής, πρέπει να µπορούµε να επωφελούµαστε και
να επιλέγουµε από τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες. Η λήψη νοµοθετικών µέτρων
είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες
σχεδιάζονται βάσει της αρχής του «Σχεδιάζοντας για Όλους».

>Πρόσβαση στις
δραστηριότητες

πολιτιστικές,

ψυχαγωγικές

και

αθλητικές

Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να µπορούµε να συµµετέχουµε πλήρως σε
όλες τις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα
πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιµες, ώστε να µπορούµε να εκφραστούµε
καλλιτεχνικά και γενικότερα µέσω της συµµετοχής µας στα πολιτιστικά δρώµενα.

> Πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς
Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να µπορούµε να ταξιδεύουµε µε λεωφορεία,
τραίνα, αεροπλάνα ή πλοία, χωρίς εµπόδια και µε αυτονοµία.

> Πρόσβαση στις δηµόσιες υποδοµές
Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουµε πλήρη πρόσβαση, χωρίς εµπόδια
και µε αυτονοµία, συνοδευόµενοι από έναν σκύλο, στα δηµόσια κτίρια και
στους δηµόσιους χώρους, όπως είναι τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, τα
εστιατόρια, τα µπαρ, τα θέατρα, τα εµπορικά κέντρα, τα µουσεία ή οποιοδήποτε
µέρος του δοµηµένου περιβάλλοντος, όπως είναι τα πεζοδρόµια, οι δρόµοι, οι
διαβάσεις πεζών. Νοµοθετικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται ώστε να καταστεί
πλήρως προσβάσιµο το δοµηµένο περιβάλλον βάσει της αρχής του
«Σχεδιάζοντας για Όλους».

> Προσβάσιµη επικοινωνία και πληροφορία
Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουµε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, µέσω της χρήσης
εναλλακτικών µορφών (ηλεκτρονική, γραπτή, Braille, εκτυπώσεις µε µεγάλη
γραµµατοσειρά, νοηµατική γλώσσα, ανάγνωση φωνής, υποτιτλισµό, κατανοητό
κείµενο). Πρέπει να έχουµε πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά
εργαλεία που διαθέτει η αγορά, ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να συµµετέχουµε
πλήρως στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.
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> Άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και των διακριτικών
συµπεριφορών γύρω από τα άτοµα µε αναπηρία
Εµείς, άνδρες και γυναίκες µε αναπηρία, ζητούµε το σεβασµό στην αξιοπρέπειά
µας, στην πολιτική και δηµόσια ζωή, στη διαφήµιση και στα ΜΜΕ.

> Ισότιµη πρόσβαση στις εκλογές και ισότιµη συµµετοχή στις
εκλογικές εκστρατείες
Εµείς, όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να ασκούµε ελεύθερα και αυτόνοµα το
εκλογικό µας δικαίωµα και να εκλεγόµαστε σε δηµόσια αξιώµατα.

ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ:
1. Τη θέσπιση ευρείας νοµοθεσία καταπολέµησης των διακρίσεων για την
προστασία των ατόµων µε αναπηρία, η οποία να άρει τα υπάρχοντα
εµπόδια, να αποκλείει τη πιθανότητα δηµιουργίας καινούργιων, να προωθεί
τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιµη συµµετοχή σε όλους τους τοµείς της ζωής.
2. Την άµεση υπογραφή και έγκριση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Συγκεκριµένα µέτρα, στόχους και σκοπούς που να διασφαλίζουν την ίση
µεταχείριση στην εκπαίδευση και τη συµµετοχή των παιδιών µε αναπηρία
στην κοινωνική ζωή µέσω της εφαρµογής περιφερειακών, εθνικών και
Ευρωπαϊκών πολιτικών.
4. Συγκεκριµένα µέτρα, στόχους και σκοπούς που να διασφαλίζουν την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση µέσω της εφαρµογής περιφερειακών,
εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.
5. Εθνικές µεταρρυθµίσεις για την από - ιδρυµατοποίηση των ατόµων µε
αναπηρία και την παροχή εναλλακτικών επιλογών για αυτόνοµη διαβίωση και
διαβίωση στην κοινότητα, µέσω της παροχής ποιοτικών και φτηνών
υπηρεσιών,
µε
τη
διάθεση
επαρκούς
χρηµατοδότησης,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Βασικές προδιαγραφές για την προσβασιµότητα και τη µη διάκριση σε
όλα τα χρηµατοδοτικά όργανα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανότητα δηµιουργίας
καινούργιων εµποδίων.
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7. ∆είκτες για την αναπηρία, που να αποδίδουν την πραγµατική θέση και τις
συνθήκες διαβίωσης των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρώπη και να
παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη νοµοθετικών µέτρων και πρωτοβουλιών,
προκειµένου να προστατευτούν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τα
δικαιώµατά µας.
8. Κοινές προδιαγραφές και θέσπιση νοµοθεσίας προκειµένου να
διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εµείς, τα άτοµα µε αναπηρία που ζούµε στην Ευρώπη, καλούµε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε
στενή συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών, να τοποθετήσουν
τη διάκριση στη θέση που της αξίζει…..στο παρελθόν!

ΚΑΝΕ ΤΟ ΒΗΜΑ, ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
Ένα λεπτό από το χρόνο σου είναι αρκετό για να αλλάξει τις
ζωές περισσότερων από 50 εκατοµµυρίων ατόµων µε αναπηρία
Υπόγραψε στο www.1million4disability.eu

