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Ta et stig, gjør en forandring
Den europeiske funksjonshemmedes forum er en europeisk organisasjon. Vi bruker ofte
fortkortelsen EDF for European Disability Forum.
EDF ble grunnlagt i 1997.
Gjennom 10 år; EDF representerer mennesker med funksjonshemmede i den europeiske
union.
Gjennom 10 år har EDF støttet funksjonshemmedes grupper.
Gjennom 10 år har EDF promotert like muligheter for funksjonshemmede.
Gjennom 10 år har EDF arbeidet for å bedre livet for funksjonshemmede i Europe gjennom
• iverkesette aksjoner
• ledelses prosjekter
• støtte nye lover og programmer
• initiere nye mål
I framtiden vil EDF fortsette å sloss for
* like rettigheter for alle
* utdanning til alle
* jobb for alle
* uavhengig boforhold
* tilgjengelighet til helse omsorg, tjenester, kultur, transport og informasjon.
Selvfølgelig vil EDF også fortsette å slåss mot diskriminering.
For å feire 10års dagen, har EDF skrevet et sterk dokument.
Dette har 8 punkter.
Du kan lese dem her.
Hvis du er enige i disse 8 punktene, så kan du hjelpe og støtte EDF.
Du kan gjøre det ved å slutte deg til med ditt navn på den listen med folk som mener at disse 8
punktene er veldig viktige.
EDF vil ha 1 million signaturer på dette papiret.
Det betyr at mange mennesker støtter det.
EDF vil gi det til den Europeiske Kommisjon i oktober 2007.
Europa kommisjonen må da høre på hva vi har og si.
Vær så snill, gå hit og sett navnet ditt på listen.
Ditt navn og e-post vil ikke bli gitt til noen annen.

Ditt navn og e-post vil ikke komme til noen på web-side.
Ingen vil se at du har signert dette papiret.
For mer informasjon kan du kontakte info@edf-feph.org
ETR oversettelsen er gjort av Inclusion Europe
Her er de 8 punktene på EDF papiret
1. Mennesker med funksjonshemninger vil ha en ny Europeisk lov. Denne loven skal
beskytte oss fra diskriminering på alle områder i livet.
2. Forente nasjoner (FN) har laget en ny lov som beskytter rettighetene til mennesker
med funksjonshemninger. Denne loven kalles konvensjonen . Alle EU land skal
signere og respektere denne konvensjonen.
3. Barn med funksjonshemninger skal ha den samme sjanse til å gå på skole som andre
barn.
4. Mennesker med funksjonshemninger skal ha den samme sjanse til å få jobb som andre
mennesker.
5. Institusjoner hvor mange mennesker med funksjonshemninger bor sammen skal
stenges. Det skal bli flere muligheter å bo i nærmiljøet.
6. Når EU gir penger til prosjekter, skal disse prosjektene ikke diskriminere mennesker
med funksjonshemninger.
7. Vi trenger å vite bedre hvordan de virkelige livs vilkårene er for mennesker med
funksjonshemninger i EU landene.
8. Mennesker med funksjonshemninger skal ha tilgang til alle offentlige tjenester som
alle andre.
Hvis du er enige i disse punktene, legg navnet ditt til listen.
For å gjøre det, vær så snill og klikk her.
ETR oversettelsen gjort av Inclusion Europe

