1 millon 4 disability.eu
Võitleme koos puuetega inimeste õiguste eest!
Andes 1 000 000 Euroopa kodanikuna oma allkirja aitame olukorda muuta
OLEN TEADLIK, ET…

…JA USUN, ET

… Euroopas on rohkem kui 50 miljonit puuetega inimest

Euroopa Liit kaitseb kõigi inimeste õigusi võrdselt tegemata vahet
ja puuetega inimestel on:

… puuetega inimesed puutuvad sageli kokku tõrjutuse ja
eelarvamustega.
… puuetega inimestele puudub võrdne ligipääs haridusele,nad
puutuvad kokku probleemidega tööjõuturul ja nende sissetulek on
oluliselt madalam, kui teistel.
… puuetega inimestele ei ole tihti tagatud ligipääsetavust tööle,
restorani, teatrisse, kinno, raamatukokku, kauplustesse, ühistransporti
või mujale avalikku infrastruktuuri puudutavat.
… puuetega inimeste vaba liikumine Euroopa Liidus on vaid
ideaal, sest enamasti takistavad mitmed barjäärid oma elukohast
lahkumast.
… rohkem kui 200.000 puudega inimest Euroopas on sunnitud
elama suletud keskkonnas, jäetuna ilma esmastest inimõigustest.

 õigus võrdsele ligipääsule haridusele
 õigus võrdsele kohtlemisele tööhõives
 õigus võrdsele õiguskaitsele
 õigus sotsiaalsele kaitsele, tervishoiuteenustele.
 õigus elada kogukonnas sõltumatult
 õigus ligipääsetavusele ühistranspordis ja ehitistes ning mujal
ehituslikus keskkonnas.
 õigus võrdsele ligipääsule info ja kommunikatsiooni osas.
 õigus võrdsetele vaba aja veetmisvõimalustele

TÄNA TULEB OTSUSTADA!
Seisan Euroopa Liidu eest, kus puuetega inimeste õigusi kaitstakse efektiivse seadusandlusega, võideldakse
kõikide dikrimineerimise liikide vastu ning tagatakse täielik kaasatus neile rohkem kui 50 miljonile
puudega inimesele kes elavad Euroopa ühiskonnas
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Võitleme koos puuetega inimeste õiguste eest!
Ütleme sõna kaasa puudepoliitikas !
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