1 million 4 disability.eu
Es iestājos par invaliditātes tiesībām
Mēs esam 1 000 000 Eiropas pilsoņu, kas iestājas par to, lai veiktu izmaiņas ES likumdošanā
MAN NAV VIENALGA TAS, KA…

…ES TICU TAM, KA

…vairāk kā 50 miljoni Eiropas iedzīvotāju ir cilvēki ar invaliditāti.

Eiropas Savienība strādā, lai aizstāvētu visu savu pilsoņu
cilvēktiesības:

…ikdienas dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti ir jāsaskaras ar
diskrimināciju un aizspriedumiem visās dzīves jomās.
…cilvēkiem ar invaliditāti nav vienlīdzīgas iespējas, lai iegūtu
izglītību, viņiem ir lielas nodarbinātības problēmas, un pārsvarā viņu
ienākumu līmenis ir ļoti zems.
…cilvēki ar invaliditāti nevar brīvi pārvietoties, iet uz darbu,
restorānu, teātri, kinoteātri, bibliotēku, veikaliem, sastapt draugus, kā
arī veikt jebkuru citu ikdienas aktivitāti, jo to visu ierobežo
nepieejams sabiedriskais transports, ēkas un ielas.
… ka šobrīd esošā likumdošana cilvēkiem ar invaliditāti rada
šķēršļus pilnvērtīgi uzturēties ārpus savas valsts, cilvēka ar
invaliditāti brīva pārvietošanās visā Eiropas Savienībā būtu ideāls
modelis.
…Eiropā vairāk kā 200 000 cilvēki ar invaliditāti ir spiesti dzīvot
slēgta tipa iestādēs, kur viņu cilvēktiesības ir ļoti niecīgas.

 vienlīdzīgas iespējas piekļūt izglītībai
 tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības jautājumos
 vienlīdzīga aizsardzība likuma priekšā
 tiesības uz sociālo aizsardzību, veselības un rehabilitācijas
pakalpojumiem
 tiesības dzīvot sabiedrībā neatkarīgi
 tiesības pilnvērtīgi izmantot sabiedrisko transportu, ēkas un
citu arhitektūras infrastruktūru
 tiesības brīvi izmantot informāciju un komunikāciju
tehnoloģijas un pakalpojumus
 tiesības pilnvērtīgi izmantot ikdienas produktus un
pakalpojumus

ŠODIEN ES IESTĀŠOS PAR!
Par Eiropas Savienību, kurā cilvēka ar invaliditāti tiesības aizsargā efektīva likumdošana, kas aptver visas
diskriminācijas formas un garantē vairāk kā 50 miljonu pilsoņu, kas ir cilvēki ar invaliditāti, pilnvērtīgu
integrāciju Eiropas sabiedrībā.
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Lūdzu atsūtiet savāktos parakstus uz zemāk norādīto adresi līdz 2007.gada 30.septembrim
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