TEE MIDAGI, MUUDA MIDAGI
Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ( European Disability Forum ) on üle
Euroopa tegutsev organisatsioon.
Tihti kasutatakse lühendit EDF rääkides Euroopa Puuetega Inimeste
Foorumist.
EDF asutati 1997 aastal.
Juba 10 aastat, esindab EDF puuetega inimesi Euroopa Liidus.
Juba 10 aastat, toetab EDF puuetega inimesi.
Juba 10 aastat, seisab EDF puuetega inimestele võrdsete võimaluste
loomise eest.
Juba 10 aastat, esindab EDF puuetega inimesi Euroopas;
o Seistes nende õiguste eest,
o juhtides projekte,
o toetades uute seaduste ja programmide loomist,
o algatades uusi tegevusi.
Tulevikus jätkab EDF puuega inimeste esindamist seistes järgmiste
oluliste ideede eest;
o Kõigile võrdsed võimalused hariduse saamiseks
o Haridus kõigile
o Töö kõigile
o Iseseisev elu
o Ligipääs tervishoiu teenustele, teenustele, kultuurile, transpordile ja
informatsioonile.
Loomulikult jätkab EDF ka võitlust diskrimineerimise vastu.
Tähistamaks oma 10 ndat sünnipäeva, kirjutas EDF väga olulise
dokumendi.
Selles dokumendis on 8 olulist ettepanekut.
Sa saad lugeda neid olulisi ettepanekuid siin.
Kui sa oled nõus nende 8 ettepanekuga, siis saad sa EDFi toetada ja
aidata teda tema töös.
Sa saad toetada EDFi, lisades oma nime toetajate nimekirja, kõik nime
lisanud toetajad arvavad, et need 8 ettepanekut on puuetega inimestele
väga olulised.

EDF sooviks koguda toetajate nimekirja 1 miljon allkirja.
See tähendab, et väga paljud inimesed toetavad antud ettepanekuid.
EDF annab allkirja lehe üle Euroopa Komisjonile 2007 aasta oktoobris.
Nähes kui palju inimesi toetab allkirjadega EDFi ettepanekuid, peab
Euroopa Komisjon neid arvesse võtma.
Palun lisa oma nimi siia toetamaks EDFi 8 ettepanekut.
Sinu nime ja e-posti aadressi ei anta mitte kellelegi.
Sinu nimi ja e-posti aadress ei ole teistele nähtavad.
Mitte keegi ei saa teada, et Sina andsid allkirja.
Kui Sul on küsimusi, kirjuta info@edf-feph.org
Lihtsustatud keeles tõlke teostas Inclusion Europe
Siin on EDF dokumendi 8 olulist ettepanekut.
1. Puuetega inimesed vajavad uut Euroopa seadust.
See seadus peab kaitsma puuetega inimesi diskrimineerimise eest
kõigis elu valdkondades.
2. UN ( Ühinenud Riigid ) koostas sellise seaduse
mis kaitseb puuetega inimeste õigusi.
Selle seaduse nimi on Konventsioon.
Kõik Euroopa Liidu riigid peaksid allakirjutama ja austama uut
Konventsiooni.
3. Puudega lastel peavad olema kõigi lastega võrdsed õigused koolis
käimiseks.
4. Puudega inimestel peavad olema samasugused võimalused
töötamiseks nagu kõigil teistel inimestel.
5. Asutused, kus palju puudega inimesi koos elab, peab sulgema.
Puudega inimestele peab looma võimalused elada avatud ühiskonnas,
teiste inimeste keskel.
6. Euroopa Liit peab projekte rahastades jälgima, et need projektid ei
diskrimineeriks puudega inimesi.
7. Vajalik on teada saada kuidas tegelikult puudega inimesed Euroopas
elavad, millised on nende võimalused ja elamistingimused.

8. Puudega inimestel peab olema ligipääs ja võimalus kasutada avalikke
teenuseid, nagu kõigil teistel inimestel.
Kui Sa oled nõus nende nõudmistega, palun kirjuta oma nimi
ettepanekute toetajate nimekirja.
Selleks vajuta siia.
Lihtsustatud keeles tõlke teostas Inclusion Europe

