1 million 4 disability.eu
Jo recolzo els drets de les persones amb discapacitat
Som 1 000 000 de ciutadans europeus que signem per a canviar la societat del futur
PERQUÈ SÓC CONSCIENT QUE …
… hi ha a Europa més de 50 milions de ciutadans amb
discapacitat.
… les persones amb discapacitat s’enfronten a la discriminació i al
prejudici diàriament i en tots els àmbits de la seva vida.
…les persones amb discapacitat no es beneficien en condicions
d’igualtat de l’educació, pateixen les taxes d’atur més elevades i
solen viure amb rendes significativament baixes.
… les persones amb discapacitat no poden desplaçar-se lliurement,
anar a treballar, a un restaurat, al teatre, a comprar, reunir-se amb
amics o fer qualsevol altre activitat de la vida diària a causa de la
inaccessibilitat del transport públic, voreres, edificis o qualssevol
altra infraestructura pública.

…Y CREC EN
una Unió Europea que treballa per a protegir els drets de tots els
seus ciutadans sense distinció:
 el dret a l’accés a l’educació en condicions d’igualtat.
 el dret a la igualtat de tracte a la feina.
 el dret a la igualtat de reconeixement i de protecció davant la llei.
 el dret a la protecció social, a la sanitat i a les cures de llarga
durada.
 el dret a una vida independent.
 el dret a l’accés al transport, els edificis i altres infraestructures
públiques.
 el dret a accedir a les tecnologies de la informació i comunicació.
 el dret a accedir als béns i serveis d’ús quotidià.

… la lliure circulació a la Unió Europea de les persones amb
discapacitat només és un ideal, a causa d’obstacles legislatius que els
impedeixen sortir del país d’origen.
… més de 200.000 persones d’Europa amb discapacitat es veuen
obligades a viure a institucions tancades, privades dels dretes humans
més bàsics.

AVUI PRENC POSICIÓ!
Per una Unió Europea en què es protegeixin els drets de les persones amb discapacitat mitjançant una legislació
efectiva, que lluiti contra tota forma de discriminació i garanteixi la plena inclusió en la societat europea de més de 50
milions de ciutadans amb discapacitat.
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Us preguem d’enviar el formulari complet a l’adreça que s’indica més avall no més tard del 30 de setembre de 2007.
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