RYHDY TOIMIIN, TEE MUUTOS
Euroopan vammaisfoorumi on eurooppalainen järjestö.
Euroopan vammaisfoorumia kutsutaan usein E D F:ksi.
Kirjaimet tulevat järjestön englanninkielisestä nimestä.
EDF perustettiin vuonna 1997.
Jo 10 vuoden ajan, EDF on edustanut vammaisia henkilöitä Euroopan unionissa.
Jo 10 vuoden ajan, EDF on tukenut kaikkia vammaisryhmiä.
Jo 10 vuoden ajan, EDF on puhunut vammaisten henkilöiden yhtäläisten
mahdollisuuksien puolesta.
Jo 10 vuoden ajan, EDF on parantanut vammaisten henkilöiden elämää Euroopassa.
- Se on ryhtynyt tositoimiin.
- Se on johtanut projekteja.
- Se on tukenut uusia lakeja ja ohjelmia.
- Se on tuonut esille uusia tapoja tehdä asioita.
Tulevaisuudessa EDF jatkaa taisteluaan saadakseen
o kaikille yhtäläiset oikeudet,
o kaikille koulutuksen,
o kaikille töitä,
o omakohtaisia asumisratkaisuja,
o pääsyn terveydenhuoltoon, palveluita, kulttuuria, kuljetuksia ja tietoa.
Ja tietenkin EDF jatkaa taisteluaan syrjintää vastaan.
Koska EDF täyttää 10 vuotta,
se on kirjoittanut virallisen kirjeen,
jossa se kertoo sille tärkeistä asioista.
Kirjeessä on 8 tärkeää asiaa.
Voit lukea kirjeen tästä.
Jos olet samaa mieltä näiden 8 asian kanssa,
voit auttaa ja tukea EDF: ää.
Voit auttaa EDF: ää kirjoittamalla nimesi listaan.
Listassa on niiden ihmisten nimet,
joiden mielestä nuo 8 asiaa ovat tärkeät.
EDF toivoo, että 1 miljoonaa ihmistä laittaa nimensä listaan.
Jos näin moni allekirjoittaa, silloin tiedämme,
että moni kannattaa EDF: n ajatuksia.
EDF antaa kirjeen Euroopan komissiolle lokakuussa 2007.
Euroopan komission pitää tuolloin kuunnella, mitä EDF: llä on asiaa.

Toimi oikein: klikkaa tästä ja kirjoita nimesi listaan.
Nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi ei luovuteta kenellekään.
Nimesi tai sähköpostisi ei myöskään näy missään verkkosivuillamme.
Kukaan ulkopuolinen ei näe, että olet laittanut nimesi listaan.
Jos sinulla on kysyttävää, kirjoita sähköposti seuraavaan osoitteeseen:
info@edf-feph.org
Selkokielikäännöksen on tehnyt Inclusion Europe
Tässä on EDF: n kirjeen 8 tärkeää asiaa.
1. Vammaiset henkilöt haluavat uuden eurooppalaisen lain.
Tämän uuden lain pitäisi suojella meitä syrjinnältä kaikilla elämän osa-alueilla.
2. Yhdistyneet kansakunnat on tehnyt uuden lain,
joka suojelee vammaisten ihmisten oikeuksia. Tätä lakia kutsutaan sopimukseksi.
Kaikkien EU-maiden tulisi allekirjoittaa ja noudattaa tätä uutta sopimusta.
3. Vammaisilla lapsilla pitäisi olla samat mahdollisuudet päästä kouluun kuin muillakin
lapsilla.
4. Vammaisilla ihmisillä pitäisi olla samat mahdollisuudet saada työ kuin muillakin
ihmisillä.
5. Laitokset, joissa asuu monta vammaista henkilöä yhdessä, pitäisi sulkea.
Vammaisilla henkilöillä tulisi olla suurempi mahdollisuus voida asua paikallisessa
yhteisössä.
6. Silloin kun EU antaa rahaa projekteja varten, näiden projektien ei pitäisi syrjiä
vammaisia henkilöitä.
7. Meidän tulee tietää paremmin, minkälaisissa oloissa vammaiset henkilöt oikeasti
asuvat EU-maissa.
8. Vammaisilla henkilöillä pitäisi olla pääsy kaikkiin yhteiskunnan palveluihin aivan
kuten kaikilla muillakin.
Jos olet samaa mieltä kanssamme, lisää nimesi listaan. Kiitos.
Voit lisätä nimesi listaan klikkaamalla sinisen väristä sanaa.
Selkokielikäännöksen on tehnyt Inclusion Europe

