TA ETT STEG, GÖR EN SKILLNAD
The European Disability Forum är en europeisk organisation.
Vi använder ofta bara EDF istället för The European Disability Forum.
EDF bildades 1997.
I 10 år, har EDF representerat handikappade personer i EU.
I 10 år, har EDF stöttat alla handikappgrupper.
I 10 år, har EDF arbetat för lika möjligheter för handikappade personer.
I 10 år, har EDF förbättrat livet för handikappade i Europa genom att
o driva verksamheter,
o leda projekt,
o stödja nya lagar och program,
o föreslå nya åtgärder.
I framtiden kommer EDF fortsätta att kämpa för
o lika rättigheter för alla
o utbildning för alla
o arbete för alla
o självständigt boende
o tillgänglighet till sjukvård, service, kultur, transport och information.
Självklart kommer EDF också att fortsätta kämpa mot diskriminering.
För att fira sitt 10-årsjubileum, har EDF skrivit ett kraftfullt dokument.
Detta dokument består av 8 punkter.
Du kan läsa om dessa punkter här.
Om du håller med om dessa 8 punkter, kan du hjälpa till och stödja EDF.
Det kan du göra genom att skriva ditt namn på listan av personer som
tycker att dessa 8 punkter är mycket viktiga.
EDF skulle vilja ha 1 miljon underskrifter till detta dokument.
Det betyder att väldigt många personer stödjer det.
EDF kommer att ge det till Europeiska kommissionen i oktober 2007.
Europeiska kommissionen måste då lyssna på vad vi tycker.
Var snäll och klicka här och skriva ditt namn på listan.
Ditt namn och din e-mail kommer inte att ges till någon annan.

Ditt namn och din e-mail kommer inte att synas någonstans på hemsidan.
Ingen kommer att kunna se att du har skrivit på detta dokument.
För mer information, kontakta info@edf-feph.org
Lättläst text översatt av Inclusion Europe
Här är de 8 punkterna i EDF dokumentet:
1. Handikappade personer vill ha en ny europeisk lag.
Denna nya lag skall skydda oss från diskriminering i alla delar av livet.
2. Förenta Nationerna har skrivit en ny lag som skyddar rättigheterna för
personer med handikapp.
Denna lag kallas för ett fördrag.
Alla EU länder skall skriva under och följa det nya fördraget.
3. Handikappade barn skall ha samma chans att gå i skolan som andra
barn.
4. Handikappade personer skall ha samma chans att få ett arbete som
andra personer.
5. Institutioner där många handikappade personer bor tillsammans skall
stängas.
Det skall finnas fler möjligheter att bo integrerat i samhället.
6. När EU ger pengar till olika projekt, skall dessa projekt inte
diskriminera handikappade personer.
7. Vi behöver bättre kunskap om hur det verkligen är att leva som
handikappad i Europas länder.
8. Handikappade personer skall ha tillgång till all samhällsservice precis
som alla andra.
Om du håller med om dessa punkter, vänligen skriv ditt namn på listan.
För att göra det, var snäll och klicka här.
Lättläst text översatt av Inclusion Europe

