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Popieram prawa osób niepełnosprawnych
Jesteśmy 1 000 000 obywateli Unii Europejskiej składających swój podpis, po to by zmienić coś na lepsze
PONIEWAŻ JESTEM ŚWIADOMY, IŻ:
… w Europie żyje ponad 50 milionów niepełnosprawnych
Europejczyków
… osoby niepełnosprawne spotykają się z licznymi przejawami
dyskryminacji oraz są ofiarami krzywdzących ich uprzedzeń
… osoby niepełnosprawne nie mają równego dostępu do edukacji,
co skutkuje najwyższym odsetkiem bezrobocia wśród nich
… osoby niepełnosprawne nie mogą swobodnie się poruszać, pójść
do restauracji, teatru, spotkać się z przyjaciółmi, czego powodem są
niedostosowane do ich potrzeb: komunikacja miejska, infrastruktura
dróg i chodników, budynków
… przeszło 200 tys. osób niepełnosprawnych jest zmuszonych żyć
w zamkniętych placówkach, gdzie łamane są ich podstawowe prawa

… I WIERZĘ, ŻE:
UE dołoży wszelkich starań by chronić prawa swoich obywateli oraz
zapewnić niepełnosprawnym obywatelom:
 prawo do równego dostępu do edukacji
 prawo do równego traktowania w zatrudnieniu
 prawo do równego traktowania w świetle obowiązującego
prawa
 prawo do ochrony socjalnej i dostępu do służby zdrowia
 prawo do samodzielnego życia w społeczności
 prawo do w pełni dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych: transportu miejskiego, budynków oraz
całej infrastruktury otoczenia
 prawo dostępu do informacji i korzystania z nowych narzędzi,
służących komunikacji

DZISIAJ ODDAJĘ GŁOS
Na taką Unię Europejską, która chroni prawa swoich niepełnosprawnych obywateli poprzez skuteczne
prawo, która walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji oraz gwarantuje pełne uczestnictwo
niepełnosprawnych obywateli w życiu UE
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Prosimy o przesłanie zebranych podpisów, na podany poniżej adres, do 30 września 2007 r.
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