FĂ UN PAS, FĂ O SCHIMBARE
Forumul European al Dizabilităţii este o organizaţie europeană.
Folosim numele scurt FED pentru Forumul European al Dizabilităţii.
FED a fost înfiinţat în 1997.
De 10 ani, FED reprezintă persoanele cu dizabilităţi în Uniunea
Europeană.
De 10 ani, FED sprijină toate grupurile cu dizabilităţi.
De 10 ani, FED promovează oportunităţi egale pentru persoanele cu
dizabilităţi.
De 10 ani, FED face viaţa mai bună pentru persoanele cu dizabilităţi prin
o acţiuni,
o proiecte,
o sprijinul acordat noilor legi si programe,
o iniţierea de noi măsuri.
În viitor, FED va continua să lupte pentru
o drepturi egale pentru toţi
o educaţie pentru toţi
o locuri de muncă pentru toţi
o locuinţe protejate
o accesibilitatea îngrijirii medicale, a serviciilor, a culturii, transporturilor
şi informaţiei.
De asemenea, FED va continua să lupte împotriva discriminării.
Pentru a-şi sărbători aniversarea celor 10 ani,
FED a scris un document puternic.
Acest document are 8 puncte.
Puteţi citi cele 8 puncte aici.
Dacă sunteţi de acord cu aceste 8 puncte, puteţi ajuta şi sprijini FED.
Puteţi face acest lucru adăugând numele dumneavoastra pe lista celor
care cred că aceste 8 puncte sunt foarte importante.
EDF ar dori să aibă 1 milion de semnături pe acest document.
Aceasta înseamnă că o mulţime de oameni îl sprijină.

FED îl va da Comisiei Europene în octombrie 2007.
Comisia europeană va trebui atunci să ne asculte.
Vă rugăm mergeţi aici şi scrieţi-vă numele pe listă.
Numele dumneavoastră şi adresa de e-mail nu vor fi comunicate nimănui.
Numele dumneavoastră şi adresa de e-mail nu vor apărea nicăieri pe
website.
Nimeni nu va putea vedea că aţi semnat acest document.
Pentru mai multe informaţii, puteţi scrie la info@edf-feph.org
Traducerea în limbaj uşor-de-citit a fost făcută de Inclusion Europe.
Cele 8 puncte ale documentului FED sunt
1. Persoanele cu dizabilităţi doresc o nouă lege europeană.
Această nouă lege ar trebui să ne protejeze împotriva discriminării în
toate domeniile.
2. Naţiunile Unite au făcut o nouă lege
care protejează drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Această lege se numeşte Convenţie.
Toate ţările UE ar trebui să semneze şi să respecte această nouă
Convenţie.
3. Copiii cu dizabilităţi ar trebui să poată merge la şcoală
la fel ca ceilalţi copii.
4. Persoanele cu dizabilităţi ar trebui să aibă aceleaşi şanse să obţină un
loc de muncă
la fel ca oricine.
5. Instituţiile în care locuiesc multe persoane cu dizabilităţi ar trebui
închise.
Ar trebui să existe mai multe posibilităţi de a locui în comunitate.
6. Atunci când UE dă bani pentru proiecte, aceste proiecte nu ar trebui să
discrimineze persoanele cu dizabilităţi.
7. Trebuie să cunoaştem mai bine condiţiile reale în care trăiesc
persoanele cu dizabilităţi din ţările UE.

8. Persoanele cu dizabilităţi ar trebui să aibă acces la orice serviciu public
la fel ca oricine altcineva.
Dacă sunteţi de accord cu aceste puncte,
vă rugăm să vă adăugaţi numele pe listă.
Pentru aceasta, apăsaţi aici.
Traducerea în limbaj uşor-de-citit a fost făcută de Inclusion Europe.

