DÊ UM PASSO, FAÇA A DIFERENÇA
O Fórum Europeu para a Deficiência é uma organização Europeia.
Usamos muitas vezes o nome EDF para falar sobre o Fórum Europeu
para a Deficiência.
O EDF foi criado em 1997.
Há 10 anos que o EDF representa as pessoas com deficiência na União
Europeia.
Há 10 anos que o EDF apoia todos os tipos de deficiência.
Há 10 anos que o EDF promove a igualdade de oportunidades para as
pessoas com deficiência.
Há 10 anos que o EDF melhora a vida das pessoas com deficiência na
Europa através de
o várias acções,
o liderança de projectos,
o apoiando novas leis e programas,
o propondo novas medidas.
No futuro, o EDF vai continuar a lutar por
o direitos iguais para todos
o educação para todos
o trabalho para todos
o viver de forma independente
o acesso à saúde, aos serviços, à cultura, ao transporte e à informação.
O EDF vai continuar a lutar contra a discriminação.
Para festejar o seu 10º aniversário, o EDF escreveu um documento.
Este documento tem 8 pontos.
Pode ler este documento aqui.
Se concordar com os oito pontos, pode ajudar e apoiar o EDF.
Pode fazê-lo se escrever o seu nome no fim da lista das pessoas que
acham que estes 8 pontos são importantes.
O EDF quer ter 1 milhão de assinaturas neste documento.
Isto quer dizer que existem muitas pessoas que nos apoiam.
O EDF vai entregar este documento à Comissão Europeia em Outubro
de 2007.

A Comissão Europeia tem de ouvir aquilo que temos para dizer.
Clique aqui e ponha o seu nome na lista.
O seu nome e e-mail não vão ser vistos por mais ninguém.
O seu nome e e-mail não vão aparecer em nenhum lugar deste sítio
Internet.
Ninguém vai saber que assinou este documento.
Para mais informações pode contactar info@edf-feph.org
A tradução para linguagem fácil foi feita pela Inclusion Europe
Estes são os oito pontos do documento do EDF:
1. As pessoas com deficiência querem uma nova lei Europeia.
Esta lei deve proteger-nos da discriminação em todas as áreas da
vida.
2. As Nações Unidas fizeram uma lei que protege os direitos das
pessoas com deficiência.
Esta lei chama-se Convenção.
Todos os países da União Europeia devem assinar e respeitar esta
nova Convenção.
3. As crianças com deficiência devem ter as mesmas oportunidades de ir
à escola que todas as outras crianças.
4. As pessoas com deficiência devem ter as mesmas oportunidades de
arranjar um emprego que todas as outras pessoas.
5. As Instituições onde vivem muitas pessoas com deficiência devem ser
fechadas.
Devem existir mais oportunidades para as pessoas viverem na
comunidade.
6. A União Europeia deve dar dinheiro para projectos que não
discriminem as pessoas com deficiência.
7. Precisamos de saber mais sobre como vivem as pessoas com
deficiência nos países da União Europeia.
8. As pessoas com deficiência devem ter acesso aos serviços públicos
como qualquer outra pessoa.

Se concorda com estes pontos, acrescente o seu nome à lista.
Para o fazer, clique aqui.
Tradução para Linguagem Fácil feita pela Inclusion Europe

