Tag et skridt, og gør en forskel
Det Europæiske Handicapforum (European Disability Forum) er en
Europæisk organisation.
EDF, som vi plejer at bruge, er en forkortet form for European Disability
Forum.
EDF startede år 1997.
I 10 år har EDF repræsenteret handicappede i den Europæiske Union.
I 10 år har EDF støttet alle handicap grupper.
I 10 år har EDF arbejdet for lige vilkår for handicappede.
I 10 år har EDF forbedret livet for handicappede i Europa, ved at
o skride til handling,
o lede projekter,
o støtte nye love og programmer,
o opsætte nye mål.
EDF vil I fremtiden, fortsætte at arbejde for
o lige rettigheder for alle
o udannelse for alle
o arbejde for alle
o selvstændig bopæl
o tilgang til sundhedssektoren, service, kultur, transport og information.
EDF vil selvfølgelig også fortsætte kampen mod diskrimination.
For at fejre sin 10 års fødselsdag, har EDF lavet et dokument.
Dette dokument har 8 punkter.
Du kan læse disse punkter her.
Hvis du er enig i disse 8 punkter, kan du hjælpe og støtte EDF.
Det kan du gøre ved at tilføre dit navn til listen af mennesker som synes
at disse 8 punkter er meget vigtige.
EDF vil gerne have 1 million underskrifter på dette dokument .
Det betyder at der er mange som støtter dokumentet.
EDF skal give det til den Europæiske Kommission i Oktober 2007.
Den Europæiske Kommission bliver da nød til at lytte på os.

For at skrive dit navn på listen, klik her.
Dit navn og din e-mail vil ikke sendes videre til nogen anden.
Dit navn og e-mail vil ikke blive vist på hjemmesiden.
Ingen vil kunne se at du har skrevet under på dokumentet.
For mere information, vær venlig kontakte info@edf-feph.org
Let-at-læse (ETR) teksten er oversat af Inclusion Europe
Her er dokumentets 8 punkter.
1. Handicappede vil have en ny Europæisk lov.
Denne nye lov skal beskytte os fra diskrimination indenfor alle områder
i livet.
2. De Forenede Nationer har en ny lov som beskytter handicappedes
menneskerettigheder.
Denne lov kaldes en konvention. Alle EU lande bør skrive under på
denne nye konvention, og respektere den.
3. Handicappede børn bør have samme muligheder som andre børn, for
at gå i skole.
4. Handicappede bør have samme muligheder som andre mennesker, for
at få et arbejde.
5. Institutioner hvor der bor mange handicappede sammen bør lukkes.
Der bør findes flere muligheder for at leve i samfundet.
6. Når EU giver penge til projekter, bør disse projekter ikke diskriminere
handicappede mennesker.
7. Vi behøver mere viden om handicappedes sande levevilkår i de
forskellige EU lande.
8. Handicappede bør have samme muligheder for tilgang til offentlige
tjenester som alle andre.
Hvis du er enig med disse punkter, skriv dit navn på listen.
Det kan du gøre her.
Let-at–læse (ETR) oversat af Inclusion Europe

