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EUROPEJSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1997 – 2007: 10 lat walki o prawa osób niepełnosprawnych

Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych jest NASZĄ wspólną
sprawą.
W roku 1997 europejskie i krajowe organizacje osób niepełnosprawnych, jak
również organizacje skupiające rodziców osób niepełnosprawnych, które nie
mogą same reprezentować swoich interesów oraz dochodzić należnych praw,
powołały Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).
EDF jest niezależną i wyjątkową platformą pełniącą proaktywną rolę wobec
instytucji europejskich, która działa na rzecz obrony praw osób
niepełnosprawnych. EDF stara się wpływać na proces tworzenia prawa UE,
ponieważ każda decyzja lub inicjatywa UE ma bezpośredni wpływ na codzienne
życie niepełnosprawnych obywateli Europy we wszystkich jej zakątkach.
Minęło już 10 lat od czasu rozpoczęcia Naszej walki. W chwili obecnej, my,
osoby z niepełnosprawnościami i rodzice osób z niepełnosprawnościami
niezdolnych do samoreprezentacji, możemy spojrzeć z dumą na przeszłość i na
nasz wkład w rozwój, jaki dokonał się w dziedzinie praw osób
niepełnosprawnych. Musimy również spojrzeć w przyszłość i podjąć starania, by
działania na rzecz wzmacniania prawodawstwa zwalczającego wszelkie
przejawy dyskryminacji nadal były kontynuowane, aby pełna integracja osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem stała się rzeczywistością. Musimy tego
dokonać, jest to bowiem kwestia praw człowieka oraz sprawa, która dotyczy nas
wszystkich.

DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
•

Osoby niepełnosprawne nie należą do mniejszości: jest nas przeszło 50
milionów niepełnosprawnych obywateli UE, tym samym reprezentujemy
ponad 10% populacji.

•

W
JEDNEJ
NA
CZTERY
NIEPEŁNOSPRAWNA.

•

Dwukrotnie mniej osób niepełnosprawnych niż pełnosprawnych zdobywa
wyższe wykształcenie.
Źródłem naszego dochodu o wiele rzadziej jest wynagrodzenie za
pracę, a o wiele częściej świadczenie. Dochody osób

•

RODZINY,

JEST

OSOBA
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•
•
•

•

•

niepełnosprawnych są generalnie niższe niż dochody osób
pełnosprawnych.
Wiele niepełnosprawnych dzieci nie ma równego dostępu do
kształcenia się.
Wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest dwukrotnie
wyższy niż wśród osób pełnosprawnych.
Żyjemy w niedostosowanym do naszych potrzeb otoczeniu, mimo, że
razem z innymi osobami, które mają tymczasowe ograniczenie w
poruszaniu się, stanowimy ponad 40% społeczeństwa Europy.
Jedna na dwie osoby niepełnosprawne nigdy nie miała możliwości
uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym, nie miała dostępu do teatru,
kina, sali koncertowej, biblioteki … Ciągle spotykamy się z izolacją i
uprzedzeniami.
Przeszło 200 tys. osób niepełnosprawnych jest zmuszonych do życia w
zamkniętych placówkach, bez prawa decydowania o swoim życiu,
pozbawionych możliwości korzystania z podstawowych praw człowieka.

1997 – 2007 – 10 LAT WYZNACZANIA NOWEJ DROGI
Pierwszym sukcesem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych,
osiągnięciem otwierającym drogę przemian w dziedzinie praw osób
niepełnosprawnych było przyjęcie w 1997 roku Artykułu 13 Traktatu
Amsterdamskiego. Przyjęcie regulacji, która ustanawia prawne gwarancje
ochrony osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją oraz zobowiązuje Unię
Europejską do podejmowania działań na rzecz ich praw. Sukces ten nie byłby
możliwy bez ogromnej mobilizacji osób z niepełnosprawnościami i ich organizacji
na terenie całej Europy.
Podczas 10 lat intensywnej pracy na poziomie europejskim i krajowym, EDF
podjął niezliczoną ilość inicjatyw oraz decyzji prawnych, które zmieniły i ciągle
zmieniają życie osób z niepełnosprawnościami w całej Europie. Skutkiem tych
działań jest:
•
•

•

Wzrost liczby europejskich miast posiadających komunikację miejską
dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych pasażerów;
Pracodawca musi stosować proces rekrutacji stwarzający równe szanse
dla wszystkich, jak również oferować dostosowanie miejsca pracy dla
potrzeb niepełnosprawnego pracownika;
Niepełnosprawny pracownik może na drodze sądowej walczyć o swoje
prawa, jeśli uzna, że był dyskryminowany podczas procesu rekrutacji lub
starań o szkolenie;
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Wzrosła liczby witryn internetowych dostosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych;
Wzrosła liczba wind spełniających warunki dostępności;
Większa ilość produktów i usług wytwarzanych w ramach technologii
informacyjnej i komunikacyjnej, w tym telefony komórkowe, sprzęt i
oprogramowanie komputerowe, jest dostępnych dla osób niewidomych i
słabowidzących;
Monety i banknoty EURO są najbardziej dostępnymi w historii Europy;
Wzrosła liczba lekarstw, które są zaopatrzone w informację w alfabecie
Braille
Osoby niepełnosprawne mają prawo do asystenta podczas podróży od
miejsca wylotu do miejsca przylotu;
Stworzenie możliwości wzrostu świadomości i wiedzy na temat problemów
i potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki inicjatywie EDF i uchwaleniu
Roku Osób Niepełnosprawnych w 2003 r.;
Przy stosowaniu procedur zamówień publicznych przez władze, musi być
brana pod uwagę dostępność nabywanych produktów i usług dla osób
niepełnosprawnych;
35% środków UE przeznaczanych na działania regionalne i lokalne musi
być przeznaczane na projekty spełniające warunek niedyskryminowania i
pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Uchwalenie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2006 r.
przez Zgromadzenie Generalne Organizacji Narodów Zjednoczonych,
pierwszego wiążącego dokumentu międzynarodowego mającego
zastosowanie dla Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich;

2007 i LATA NASTĘPNE –
MUSIMY SIĘ ZMOBILIZOWAĆ BY CHRONIĆ NASZE PRAWA!
> PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ŚWIETLE PRAWA
My, osoby z niepełnosprawnościami, powinniśmy być traktowane w świetle
prawa na równi z innymi, pełnosprawnymi obywatelami UE. W kontekście
międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka, powinniśmy
posiadać zdolność prawną we wszystkich obszarach życia, nie wyłączając prawa
własności, możności zarządzania naszym majątkiem, prawa do podejmowania
decyzji, prawa do uczestnictwa w życiu społecznym.

> EDUKACJA DLA WSZYSTKICH
My, niepełnosprawne dzieci oraz osoby dorosłe, powinniśmy posiadać dostęp do
edukacji, powinniśmy posiadać możliwość zdobycia wykształcenia bądź w
szkolnictwie specjalnym lub otwartym, integracyjnym. Wspólnie z naszymi
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rodzinami powinniśmy mieć wybór kształcenia zgodnego z naszymi potrzebami i
życzeniami.

> RÓWNE traktowanie w zatrudnieniu
My, podobnie jak inni obywatele, powinniśmy mieć prawo do równego
traktowania zarówno podczas aplikowania o pracę, jak w zakresie jej utrzymania.
Powinniśmy mieć prawo do takiej samej płacy oraz rozwoju zawodowego jak
pracownicy pełnosprawni. Pracodawcy muszą być gotowi do przystosowania
miejsca pracy dla potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

> PRAWA SOCJALNE
My, osoby niepełnosprawne, mamy prawo do przemieszczania się pomiędzy
krajami UE, do nauki, do pracy, do zakładania rodziny. Wymaga to usunięcia
barier w systemach opieki socjalnej.

> PRAWO DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA I DECYDOWANIA O SOBIE
My, podobnie jak pozostali obywatele UE, powinniśmy mieć możliwość wyboru
miejsca, w którym chcemy żyć, możliwość podejmowania decyzji poprzez
zapewnienie nam odpowiednich ku temu warunków oraz wsparcie ze strony
odpowiednich instytucji i służb. Rodzina powinna odgrywać zasadniczą rolę w
życiu osoby niepełnosprawnej ciężko upośledzonej, w jej edukacji, w procesie jej
społecznej integracji.

> DOSTĘP DO OPIEKI MEDYCZNEJ
My, jak inni obywatele UE, a szczególnie jako osoby, których fizyczna i/lub
psychiczna integralność jest zaburzona, powinniśmy posiadać dostęp do
wysokiej jakości, skutecznej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb,
powszechnej opieki medycznej, w tym do wczesnej diagnozy, natychmiastowej
pomocy, rehabilitacji i zaopatrzenia w środki niezbędne do maksymalnego
rozwoju.
> DOSTĘP DO TOWARÓW I USŁUG
My, na równi z innymi konsumentami, powinniśmy mieć dostęp do pełnego
zakresu towarów i usług. W prawie powinny obowiązywać regulacje, które
gwarantowałyby projektowanie i dostarczanie towarów i usług zgodnych z
zasadą „projektowania dla wszystkich”.

> DOSTĘP DO KULTURY, REKRACJI I SPORTU
My, podobnie jak inni obywatele UE, powinniśmy w pełni uczestniczyć w życiu
kulturalnym i sportowym. Powinniśmy mieć możliwość wyrażania siebie w
kulturze i sztuce.
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> DOSTĘP DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO
My, podobnie jak inni obywatele UE, powinniśmy posiadać możliwość
swobodnego poruszania się i korzystania z dostosowanych do naszych potrzeb
autobusów, pociągów, samolotów, statków.

> DOSTĘP DO MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
My, podobnie jak inni obywatele UE, powinniśmy mieć swobodny i
nieograniczony dostęp, również gdy towarzyszy nam pies-przewodnik lub
przewodnik, do miejsc publicznych, takich jak: parki, restauracje, kawiarnie,
puby, teatry, kina, centra handlowe, muzea, jak również do tzw. środowiska
fizycznego, czyli chodników, przejść dla pieszych, ulic, itp. Regulacje prawne
powinny zobowiązywać do budowania środowiska fizycznego zgodnego z
zasadą „projektowania dla wszystkich”.

> DOSTĘP DO INFORMACJI I KOMUNIKOWANIA SIĘ
My, podobnie jak inni obywatele UE, musimy posiadać pełny dostęp do
informacji zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego w wersjach
dostępnych (wersje elektroniczne, w alfabecie Braill’a, powiększony druk, język
migowy, napisy, tekst w formie łatwej do zrozumienia). Powinniśmy posiadać
równy dostęp do oferowanego na rynku sprzętu elektronicznego, który
umożliwiłby nam pełne uczestnictwo w społeczno-ekonomicznym życiu
społeczeństw.

> ZAKAZ STEREOTYPOWEGO I DYSKRYMINUJĄCEGO POSTRZEGANIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
My, kobiety i mężczyźni niepełnosprawni, apelujemy o poszanowanie naszej
godności w życiu publicznym, w polityce oraz mediach.

> RÓWNY DOSTĘP DO PRAW WYBORCZYCH I UCZESTNICTWA W
KAMPANIACH WYBORCZYCH
My, podobnie jak inni obywatele UE, powinniśmy cieszyć się pełnią praw
wyborczych. Powinniśmy posiadać prawo do głosowania (w tym do zachowania
tajemnicy głosowania oraz zapewnienie dostępnych lokali wyborczych) oraz
prawo do ubiegania się o publiczne stanowiska.

RUCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH APELUJE O:
1. Prawo, które chroniłoby osoby niepełnosprawne przed dyskryminacją,
usunęłoby istniejące bariery, zapobiegałoby tworzeniu nowych. Prawo,
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

które stwarzałoby nam równe możliwości i zapewniało równy udział we
wszystkich dziedzinach życia.
Szybkie podpisanie i ratyfikację przez Wspólnotę Europejską i państwa
członkowskie UE Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Określenie konkretnych środków i działań zmierzających do równego
traktowania niepełnosprawnych dzieci w procesie edukacji i w życiu
społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez regionalną, krajową i
europejską politykę.
Określenie konkretnych środków i działań zmierzających do równego
traktowania niepełnosprawnych w zatrudnieniu
poprzez politykę
regionalną, krajową i europejską.
Podjęcie na poziomie krajowym działań zmierzających do likwidacji
zamkniętych placówek, w których żyją osoby niepełnosprawne i
stworzenie tym osobom godnych warunków życia w integracji,
zapewniając usługi wspomagające i ich finansowanie z różnych źródeł, w
tym unijnych.
Podstawowe standardy dotyczące dostępności i niedyskryminowania jako
wymagania we wszystkich instrumentach finansowania, w tym z funduszy
UE, by zapobiegać tworzeniu nowych barier.
Upowszechnianie statystyk, informacji na temat sytuacji i życia osób
niepełnosprawnych, tak by zwiększyć poziom społecznej świadomości
oraz budować podstawę do tworzenia przepisów prawnych i inicjatyw
skutecznie chroniących nasze prawa.
Powszechne standardy i przepisy prawne, które zapewniałyby pełen
dostęp do towarów i usług na terenie Unii Europejskiej.

My, osoby niepełnosprawne w Europie, wzywamy Unię Europejską, rządy państw
członkowskich, władze regionalne i władze lokalne, w ścisłej współpracy ze
społeczeństwem obywatelskim, aby kwestię dyskryminacji osób niepełnosprawnych
zepchnąć jedynie na karty historycznych kronik UE!

ZRÓB KROK, PODEJMIJ DECYZJĘ
Złożenie podpisu zajmie Ci minutę, ta jedna minuta Twojego
czasu, może odmienić życie 50 milionów niepełnosprawnych
obywateli UE
Podpisz się: www.1million4disability.eu
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