1 million 4 disability.eu
otan kantaa vammaisten oikeuksien puolesta
yhtenä 1 000 000 Euroopan unionin kansalaisesta, jotka allekirjoittavat muutoksen puolesta
KOSKA TIEDÄN ETTÄ …
… Euroopan unionissa on yli 50 miljoonaa vammaista kansalaista.
… vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja ennakkoluuloja
päivittäin ja kaikilla elämän alueilla.
… vammaiset ihmiset eivät pääse yhdenvertaisesti koulutukseen,
ovat muita useammin työttöminä ja yleensä joutuvat elämään
merkitsevästi alhaisemmilla tuloilla.

Euroopan Unioniin, joka työskentelee kaikkien kansalaistensa
oikeuksien toteutumisen ja niiden suojelun hyväksi, ilman mitään
erotteluja:
 oikeus koulutukseen pääsyyn yhdenvertaisesti
 oikeus yhdenvertaiseen kohteluun työelämässä
 oikeus lain edessä tulla yhdenvertaisesti tunnustetuksi ja
suojelluksi

… vammaiset ihmiset eivät voi liikkua vapaasti, mennä työhön,
ravintolaan, teatteriin, elokuviin, kirjastoihin, ostoksille, ystäviä
tapaamaan tai osallistua muuhunkaan arjen toimintaan, koska
julkinen liikenne, jalkakäytävät tai rakennukset ovat esteellisiä.
… vammaisille henkilöiden vapaa liikkuminen Euroopan unionissa
on vain haave, koska kotimaasta on mahdotonta lähteä
lainsäädännöllisten esteiden takia.

 oikeus sosiaaliseen suojaan, terveys- ja pitkäaikaisiin
hoivapalveluihin

… yli 200 000 vammaisen eurooppalaisen on pakko elää
suljetuissa laitoksissa, ilman perus- tai ihmisoikeuksiaan.

 oikeus päästä esteettömästi käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja -palveluja

…JA USKON

oikeus päästä esteettömästi käyttämään arkitavaroita

 oikeus elää itsenäisesti osana yhteisöä
 oikeus päästä esteettömästi julkiseen liikenteeseen,
rakennuksiin ja muuhun ympäristöön

TÄNÄÄN OTAN KANTAA!
Sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka turvaa vammaisten henkilöiden oikeudet tehokkaalla
lainsäädännöllä, torjuu kaikki syrjinnän muodot ja takaa Euroopan yli 50 miljoonalle kansalaiselle täyden
osallistumisen yhteiskuntaan
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