1 million 4 disability.eu
Aš ginu neįgaliųjų teises
Mes esame 1 000 000 Europos piliečių, pasisakančių už pokyčius
NES ŽINAU, KAD …

…IR TIKIU

… daugiau nei 50 milijonų ES piliečių Europoje turi negalią.

Europos Sąjunga, kuri dirba visų be išimties piliečių labui ir gina jų
teises:

… žmonės su negalia kasdien susiduria su diskriminacinėmis bei
išankstiniais nusistatymais visose gyvenimo srityse.
… žmonės su negalia neturi lygių galimybių įgyti išsilavinimą, jų
bedarbystės lygis yra vienas aukščiausių, todėl jų pajamos žymiai
mažesnės.
… žmonių su negalia mobilumas yra ribotas, jie negali laisvai
judėti, vykti į darbą, lankytis restoranuose, teatruose, vykti apsipirkti,
susitikti su draugais ar užsiimti kokia nors kita kasdiene veikla dėl
neprieinamo viešojo transporto bei aplinkos infrastruktūros.
… laisvas žmonių su negalia judėjimas Europos Sąjungoje yra kol
kas neįsivaizduojamas dėl įstatyminių barjerų, neleidžiančių išvykti
iš gimtosios šalies.
… daugiau nei 200 tūkst. europiečių su negalia yra priversti
gyventi uždarose institucijose ir negali naudotis svarbiausiomis
žmogaus teisėmis.

 teisę į lygias galimybes siekti išsilavinimo
 teisę į lygias galimybes užimtumo srityje
 teisę būti vienodai pripažįstamiems ir ginamiems prieš
įstatymą
 teisę į socialinę apsaugą, sveikatos ir ilgalaikės priežiūros
paslaugas
 teisę gyventi bendruomenėje nepriklausomai
 teisę naudotis viešuoju transportu, statiniais ir kita
architektūros infrastruktūra
 teisę naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis ir paslaugomis
 teisę naudotis kasdieninio vartojimo produktais

ŠIANDIEN PASISAKAU UŽ!
Už Europos Sąjungą, kurioje žmonių su negalia teisės yra ginamos veiksmingais įstatymais, kovojančiais su
visomis diskriminacijos formomis ir garantuojančiais visišką daugiau nei 50-ies milijonų piliečių su negalia
įtrauktį Europos visuomenėje
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Prašome atsiųsti surinktus parašus žemiau nurodytu adresu iki 2007 m. rugsėjo 30 d.
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