ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ, ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF) είναι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός.
Εμείς συχνά χρησιμοποιούμε ένα πιο σύντομο όνομα EDF γι’ αυτόν τον οργανισμό.
Το EDF ιδρύθηκε το 1997.
Εδώ και 10 χρόνια, το EDF αντιπροσωπεύει τα ανάπηρα άτομα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εδώ και 10 χρόνια, το EDF υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες αναπήρων.
Εδώ και 10 χρόνια, το EDF προωθεί τις ίσες ευκαιρίες για τα ανάπηρα άτομα.
Εδώ και 10 χρόνια, το EDF καλυτερεύει τη ζωή των αναπήρων ατόμων στην
Ευρώπη:
•

αναλαμβάνοντας δραστηριότητες,

•

εκτελώντας προγράμματα,

•

υποστηρίζοντας νέους νόμους και προγράμματα,

•

αρχίζοντας νέα μέτρα.

Στο μέλλον, το EDF θα συνεχίσει να μάχεται για:
•

ίσα δικαιώματα για όλους,

•

εκπαίδευση για όλους,

•

εργασία για όλους,

•

ανεξάρτητη διαβίωση,

•

προσβασιμότητα στη φροντίδα για την υγεία, τις υπηρεσίες, τον πολιτισμό, τη
μεταφορά και τις πληροφορίες.

Βέβαια, το EDF θα συνεχίσει επίσης να αγωνίζεται κατά των διακρίσεων.
Για να γιορτάσει τη 10η επέτειό του, το EDF έγραψε ένα δυνατό χαρτί.
Αυτό το χαρτί έχει 8 σημεία.
Ε δ ώ μπορείτε να διαβάσετε αυτά τα σημεία.
Εάν συμφωνείτε σε αυτά τα 8 σημεία, μπορείτε να βοηθήσετε και να υποστηρίξετε το
EDF.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας και σεις το όνομά σας στο κατάλογο των
ατόμων που νομίζουν ότι αυτά τα 8 σημεία είναι πολύ σημαντικά.
Το EDF θέλει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές σ’ αυτό το χαρτί.
Αυτό σημαίνει ότι πολλά άτομα θα το υποστηρίξουν.
Το EDF θα το παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2007.
Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακούσει τι λέμε εμείς.
Παρακαλώ, ελάτε στο ε δ ώ και βάλτε το όνομά σας στο κατάλογο.

Το όνομά σας και το e-mail δεν θα το δώσουμε σε κανέναν άλλο.
Το όνομά σας και το e-mail δεν θα εμφανιστεί πουθενά στο διαδίκτυο.
Κανένας δεν θα μπορεί να δει ότι εσείς υπογράψατε αυτό το χαρτί.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έρθετε σε επαφή στο info@edf-feph.org
Μετάφραση εύκολα να διαβαστεί έγινε από την Inclusion Europe.
Εδώ είναι τα 8 σημεία του χαρτιού του EDF:
1. Τα άτομα με αναπηρία θέλουν έναν νέο Ευρωπαϊκό νόμο.
Αυτός ο νέος νόμος θα μας προστατεύσει από διακρίσεις σε όλες τις πλευρές της
ζωής.
2. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν φτιάξει έναν νέο νόμο που προστατεύει τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία.
Αυτός ο νόμος ονομάζεται μ ι α Σ υ μ φ ω ν ί α .
Όλες οι Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπογράψουν και να
σέβονται αυτή τη Σ υ μ φ ω ν ί α .
3. Τα ανάπηρα παιδιά θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να πάνε στο σχολείο
όπως τα άλλα παιδιά.
4. Τα ανάπηρα άτομα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να βρουν μια δουλειά
όπως τα άλλα άτομα.
5. Τα Ιδρύματα όπου μένουν πολλά ανάπηρα άτομα μαζί θα πρέπει να κλείσουν.
Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για να ζουν στη γειτονιά.
6. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για προγράμματα, αυτά τα
προγράμματα δεν θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις για τα άτομα με αναπηρία.
7. Πρέπει να ξέρουμε καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες
ζουν τα άτομα με αναπηρία στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Τα ανάπηρα άτομα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημόσια
υπηρεσία, όπως οποιοσδήποτε άλλος.
Εάν συμφωνείτε με αυτά τα σημεία, παρακαλώ βάλτε το όνομά σας στο κατάλογο.
Για να το κάνετε αυτό, παρακαλώ κάνετε κλικ στο ε δ ώ .
Η εύκολα να διαβαστεί μετάφραση έγινε από την Inclusion Europe.

