NAREDI KORAK, PODPIRAJ SPREMEMBE
Evropski invalidski forum je evropska organizacija.
Za Evropski invalidski forum pogosto uporabljamo skrajšani naziv – EDF.
EDF je bil ustanovljen leta 1997.
Že 10 let EDF predstavlja invalide v Evropski uniji.
Že 10 let EDF podpira vse skupine invalidov.
Že 10 let EDF promovira enake možnosti za vse invalide.
Že 10 let EDF izboljšuje življenje invalidov v Evropi, tako da
o
o
o
o

izvaja akcije,
vodi projekte,
podpira nove zakone in programe,
predlaga nove ukrepe.

V prihodnje se bo EDF še naprej boril za
o enake pravice za vse
o izobraževanje za vse
o zaposlitev za vse
o neodvisno življenje
o dostopnost do zdravstvene nege, storitev, kulture, prevozov in
informacij.
Seveda, EDF se bo še naprej boril proti diskriminaciji.
EDF je, ob proslavi svoje 10. obletnice, objavil pomembno izjavo.
Ta izjava vsebuje 8 točk.
Lahko jih prebereš tukaj.
Če se strinjaš z navedenimi točkami, lahko pomagaš in izraziš svojo
podporo EDF.
To lahko narediš, če vpišeš svoje ime na seznam oseb, ki menijo, da so
navedene točke zelo pomembne.
EDF si želi, da bi izjavo podpisalo 1 milijon ljudi.
To bi pomenilo, da izjavo podpira veliko ljudi.

EDF bo oktobra 2007 predal izjavo Evropski komisiji.
Evropska komisija bo zaradi tega morala prisluhniti izjavi.
Svoje ime lahko vpišeš na seznam tukaj.
Tvojega imena in elektronske pošte ne bomo posredovali nikomur
drugemu.
Nihče ne bo imel dostopa do tvojega podpisa.
Za več informacij lahko pišeš na info@edf-feph.org
Lažje berljivo obliko je pripravila Inclusion Europe
Spodaj so navedene točke izjave:
1. Invalidi želijo novi evropski zakon.
Ta novi zakon bi nas moral zaščititi pred diskriminacijo na vseh
področjih življenja.
2. Združeni narodi so sprejeli novi zakon, ki ščiti pravice oseb z
invalidnostjo.
Ta zakon se imenuje Konvencija.
Vse države članice EU bi morale podpisati in spoštovati Konvencijo.
3. Invalidni otroci morajo imeti enake možnosti izobraževanja v šolah kot
vsi drugi.
4. Invalidne osebe morajo imeti enake možnosti zaposlitve kot vsi drugi.
5. Zapreti je treba vse ustanove, v katerih skupaj živi veliko invalidnih
oseb.
Morajo imeti več možnosti za življenje v lokalni skupnosti.
6. Ko EU namenja denar za različne projekte, takšni projekti ne smejo biti
diskriminatorni do invalidov.
7. Moramo biti bolje seznanjeni z življenjskimi razmerami invalidov v
državah članicah EU.
8. Invalidi morajo imeti enake možnosti dostopa do vseh javnih storitev
kot vsi drugi.

Če se strinjaš z navedenimi točkami, prosimo te, da vpišeš svoje ime na
seznam.
To lahko narediš tukaj.
Besedilo v lažje berljivi obliki je pripravila Inclusion Europe

