1 million 4 disability.eu
Jag tar ställning för funktionshindrades rättigheter
Vi är 1 000 000 Europeiska medborgare som skriver under för att få en förändring
DÄRFÖR ATT JAG ÄR MEDVETEN OM ATT …

… OCH JAG TROR PÅ

… det är mer än 50 millioner medborgare i Europa med
funktionsnedsättning

en Europeisk union som arbetar för och skyddar rättigheterna för
alla sina medborgare utan undantag:

… personer med funktionsnedsättning möter diskriminering och
fördomar dagligen och inom alla områden i livet
… personer med funktionsnedsättning inte har lika tillgång till
utbildning, toppar arbetslöshetsstatistiken och lever i allmänhet på
betydligt lägre inkomster
… personer med funktionsnedsättning inte kan röra sig fritt, gå till
arbetet, på restaurant, shoppa, träffa vänner eller andra dagliga
aktiviteter på grund av otillgänglig kollektivtrafik, trottoarer eller
byggnader
… den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning i
Europa idag bara är ett önsketänkande på grund av hindren i
lagstiftningen som förhindrar att man reser bort från sitt hemland

 rätten till lika tillgång till utbildning
 rätten till likabehandling inom arbetsmarknaden
 rätten till lika erkännande och lika skydd inför lagen
 rätten till socialt skydd, hälsovård och sjukvård
 rätten att leva oberoende i samhället
 rätten till tillgång till kollektivtrafik, byggnader och den
byggda miljön i övrigt
 rätten till tillgång till informations- och
kommunikationsteknologi och tjänster
 rätten att kunna få tillgång till varor, som behövs i det dagliga
livet

… mer än 200 000 personer med funktionsnedsättning är tvingade
att leva på slutna institutioner, berövade de mest grundläggande
mänskliga rättigheterna

IDAG TAR JAG STÄLLNING FÖR!
En Europeisk union som skyddar funktionshindrades rättigheter genom en effektiv lagstiftning, som bekämpar
alla former av diskriminering och garanterar full integrering av mer än 50 miljoner medborgare med
funktionsnedsättning i det Europeiska samhället
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Var vänlig skicka namnunderskrifterna till nedanstående adress senast den 30 september 2007
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