1 million 4 disability.eu
Apoio os direitos das pessoas com deficiência

Nós 1 000 000 de cidadãos europeus, assinamos para mudar a sociedade de amanhã
PORQUE ESTOU CONSCIENTE QUE …

E PORQUE ACREDITO

 Mais de 50 milhões de cidadãos são portadores de deficiência
 As pessoas com deficiência confrontam-se diariamente com a
discriminação e o preconceito em todos os domínios da sua vida
 As pessoas com deficiência não beneficiam de um acesso igual à
educação, têm uma elevada taxa de desemprego e têm, em geral,
baixos rendimentos
 As pessoas com deficiência não se podem deslocar livremente
para o trabalho, restaurantes, teatro, cinema, bibliotecas, compras,
encontros com os amigos ou para qualquer outra actividade
quotidiana, devido à inacessibilidade dos transportes, passeios,
edifícios ou outros tipos de infra-estruturas públicas
 A livre circulação no seio da União Europeia não é mais que um
sonho longínquo para as pessoas com deficiência, pois obstáculos
de natureza essencialmente legislativa entravam os seus projectos
de se instalarem num outro país
 Mais de 200.000 de pessoas com deficiência na União Europeia
estão internadas em instituições contra a sua própria vontade e
vêem-se privadas dos seus direitos mais fundamentais

Numa União Europeia que trabalhe a favor da protecção dos direitos
de todos os seus cidadãos sem distinção





O direito ao igual acesso à educação
O direito à igualdade de tratamento no domínio do emprego
O direito ao reconhecimento e protecção igual perante a lei
O direito à protecção social, à saúde e aos cuidados de longa
duração

 O direito a uma vida autónoma na sociedade
 O direito ao acesso aos transportes públicos, aos edifícios

e a todas as infra-estruturas públicas

 O direito ao acesso às tecnologias e serviços de informação e
de comunicação
 O direito ao acesso aos bens de utilização diária

TOMO POSIÇÃO, HOJE!
Por uma União Europeia que protege os direitos das pessoas com deficiência, com medidas legais
específicas que combatam todas as formas de discriminação e garantam a plena inclusão dos mais de
50 milhões de cidadãos com deficiência na sociedade europeia
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Por favor enviar este formulário à morada abaixo indicada, até 30 de Setembro de 2007
Fórum Europeu da Deficiência – 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

