Omdat handicap een onderwerp is dat ons allemaal aanbelangt,
vragen wij u om ons talrijk te komen vervoegen voor een reuze
festieve bijeenkomst op 4 oktober 2007 van 13 tot 15 u te Brussel.
Wij rekenen op u !

Waarom ?
Deze bijeenkomst vormt het
hoogtepunt van de Europese
STOP discriminatie,
campagne
JA voor de gelijkheid
“1million4disability”.

van rechten en kansen
Laat ons allen samenkomen om
ons zichtbaar te maken als volwaardige burger, om ons recht Wij rekenen op uw massale
te doen gelden, om gehoord te opkomst zodat handicap geen
worden en voor een anti- handicap meer is !
dsicriminatie wetgeving ten
aanzien van personen met een
handicap in alle domeinen van
het dagelijkse leven.
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Wie?
Wij hebben JULLIE nodig vooral uit alle regio’s van Belvoor het succes en de zicht- gië; Europese en Belgische pobaarheid van onze mobilisatie. litici; vertegenwoordigers van
organisaties van gehandicapte
Er worden meer dan 1000 men- personen en andere burgerorgasen verwacht : delegaties van nisaties.
personen met een handicap komende uit de vier hoeken van
Europa; personen met een handicap, familie en vrienden uit
de buurlanden, maar ook en

Laten we opkomen voor onze
rechten!

Hoe talrijker wij zijn,
hoe meer kans wij
hebben om onze stem te
laten horen.

Datum : 4 oktober 2007
Heure : 13u tot 15u
Plaats : Schuman Plein
(1040 Brussel), strategisch
rond-punt tussen de gebouwen
van de Europese Commissie en
de Raad van de Europese Unie
Metro : Schuman
Parking bus : Blijde Inkomstlaan / Renaissancelaan

Wat ?
Een vrolijke, levendige en
kleurrijke bijeenkomst. De feestelijke atmosfeer wordt gegarandeert door live muziek,
straatartiesten en een reuze lancering van ballonnen.
Elk deelnemer zal worden
uitgenodigd om een
persoonlijk boodschap ter
attentie van de Europese
instellingen te schrijven.

Programma
12u30 : Aankomst van de
deelnemers
13u00 : Officiële opening
van de bijeenkomst
(toespraken en muziek)

14u30 : Resultaat van de onmoeting met de 2 vertegenwoordigers van de Europese
instellingen (toespraak en muziek)
14u45 : Reuze lancering van
alle ballonnen

13u30-14u30 : Ontmoeting
met de Voorzitter van de Eu- 15u00 : Einde van de bijeenropese Commissie, de Voor- komst
zitter van het Europees Parlement en de EU Portugese
Voorzitterschap

Hoe ?

Neem allen deel aan de
zichtbaarheid van de bijeenkomst!
De deelnemers worden gevraagd om vlaggen van hun land en/of
regio, verschillende spandoeken van hun organisatie en/of spandoeken bedrukt met slogans m.b.t. anti-discriminatie en de rechten
van personen met een handicap mee te brengen.

De campagne « 1million4disability » in het kort
Men schat dat er ongeveer 50
miljoen personen met een handicap zijn in Europa, dus één op de
tien burgers. Dit cijfer stijgt nog
wanneer men de families waarvan
één van de leden gehandicapt is
ook meetelt.

ten, te snelle draaideuren, ontoegankelijke
gebouwen,
niettoegankelijke internetsites en
technologieën, slecht geparkeerde
voertuigen, vuilzakken in het
midden van het voetpad, vooroordelen en discriminatie.

Nochtans kruisen wij niet elke
dag gehandicapte personen, niet
in supermarkten, op het openbaar
vervoer, in scholen, in bioskopen
of in restaurants. Hoe is dit mogelijk ? Wel heel eenvoudig, waar
men ook kijkt, overal ziet men
fysieke barrières voor personen
met een handicap. Te hoge stoepranden, geluidloze verkeerslich-

Sinds januari van dit jaar, voeren
wij campagne door het inzamelen
van handtekeningen in gans Europa ten voordele van een betere
bescherming van de rechten van
personen met een handicap in alle
domeinen van hun leven. We
hebben ons als doel gesteld 1 miljoen handtekeningen te verzamelen en deze te overhandigen aan
de Europese en Nationale beslissingnemers. Daar deze manifestatie een burgermanifestatie is, kan
deze niet genegeerd worden.

Wie zijn we?
Het European Disability Forum is een Europese vereniging die
130 nationale en Europese lid organisaties telt. Samen, sedert 10
jaar, zorgen wij voor het beschermen van de rechten van personen met een handicap in Europa. De Belgian Disability Forum(BDF), onze vertegenwoordiger in België, sluit zich aan bij
onze actie.

Onderteken en verspreid zo vlug
mogelijk deze petitie :

www.1million4disability.eu

Contacteer ons :
Handelstraat 39-41—1000 Brussel
Tel : 32/2/282.46.00—Fax : +32/2/282.46.09 -E-mail : info@edf-feph.org
web : http://www.1million4disability.eu

