1 million 4 disability.eu
I take a stand for disability rights
We are 1 000 000 European citizens signing to make a difference
DEOARECE SUNT CONŞTIENT CĂ …
… în Europa sunt mai mult de 50 milioane de cetăţeni cu
dizabilităţi
… persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu discriminări şi
prejudicii zilnic şi în toate aspectele vieţii
… persoanele cu dizabilităţi nu au acces egal la educaţie, sunt în la
cele mai înalte cote ale şomajului şi în general trăiesc dintr-un venit
semnificativ mic.
… persoanele cu dizabilităţi nu se pot deplasa liber, să meargă la
serviciu, în restaurante, la teatre, la cinematografe, la biblioteci, la
cumpărături, să se întâlnească cu prietenii sau alte activităţi zilnice,
datorită transportului public, a drumurilor sau clădirilor.
… libera mişcare a persoanelor cu dizabilităţi în Uniunea
Europeană este doar un ideal datorită barierelor legislative ce îi
împiedică să părăsească ţara natală.

… ŞI CRED ÎN
într-o Uniune Europeană care lucrează pentru şi protejează
drepturile tuturor cetăţenilor ei, fără nici o deosebire:
 dreptul la accesul egal la educaţie
 dreptul la tratamentul egal la angajare
 dreptul la recunoaştere egală şi protecţie egală în faţa legii
 dreptul la protecţie socială, asigurări medicale şi servicii de
îngrijire de lungă durată
 dreptul de a trăi independent în comunitate
 dreptul la un transport public, clădiri şi alte infrastructuri
arhitecturale accesibile
 dreptul la informaţie şi la tehnologii şi servicii de comunicare
accesibile
 dreptul la produse de uz zilnic accesibile

… mai mult de 200.000 de persoane cu dizabilităţi din Europa sunt
forţate să trăiască în instituţii închise lipsite de cele mai
fundamentale drepturi ale omului.

AZI, IAU ATITUDINE!
Pentru o Uniune Europeană în care drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt protejate printr-o legislaţie
eficientă, ce combate toate formele de discriminare şi care garantează incluziunea totală a peste 50
milioane cetăţeni cu dizabilităţi ai societăţii Europene
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Vă rugăm să returnaţi lista cu semnăturile la adresa de mai jos.
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