1 million 4 disability.eu
Jeg stemmer for rettigheder for mennesker med handicap.
Vi er 1.000.000 europæiske borgere, som underskriver for at gøre en forskel
FORDI JEG VED, AT ….

….. og jeg tror på

… der er mere end 50 millioner borgere i Europa med handicap
…mennesker med handicap i alle livets former dagligt udsættes for
diskrimination og fordomme
…mennesker med handicap ikke har lige adgang til uddannelse,
har høj arbejdsløshed og generelt lever på en meget lav indkomst
…mennesker med handicap ofte ikke kan bevæge sig frit, ikke kan
komme på arbejde, ind på en restaurant, i teatret, på indkøb, møde
venner, eller deltage i nogen anden daglig aktivitet pga. utilgængelige
transportmuligheder, fortove og bygninger
…fri bevægelse for mennesker med handicap indenfor EU kun er
ønsketænkning pga. lovgivningsmæssige barrierer, som ofte
forhindrer, at man forlader sit hjemland
…mere end 200.000 mennesker med handicap i Europa er tvunget
til at leve i lukkede institutioner, frataget de mest basale
menneskerettighede

at en europæisk union arbejder for og beskytter rettigheder for
alle dens borgere uden undtagelse:
 retten til lige adgang til uddannelse
 retten til ligebehandling i ansættelse
 retten til lige anerkendelse og lige beskyttelse for loven
 retten til social beskyttelse, sundhed og langsigtede
behandlingstilbud
 retten til at leve uafhængigt i et samfund
 retten til at have adgang til offentlig transport, bygninger og andre
arkitektoniske infrastrukturer
 retten til at have adgang til informations- og
kommunikationsteknologier og services
 retten til kunne bruge dagligdags produkter

Det stemmer jeg for!
Et EU, hvor rettighederne for mennesker med handicap er beskyttede gennem effektiv lovgivning, som bekæmper alle
former for diskrimination og garanterer fuld inklusion af de mere end 50 millioner borgere med handicap i det
europæiske samfund
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Vi beder om, at de indsamlede underskrifter sendes til nedenstående adresse senest 30. september 2007
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