1 million 4 disability.eu
Zavzemam se za pravice invalidov
Zbiramo podpise 1 000 000 evropskih državljanov, da bi dosegli spremembe
KER SE ZAVEDAM, DA:

… IN VERJAMEM V

… je v Evropi več kot 50 milijonov invalidov

Evropsko unijo, ki deluje za vse svoje državljane brez razlike in ščiti
njihove pravice:

… se invalidi vsak dan in na vseh področjih življenja srečujejo z
diskriminacijo in predsodki
… invalidi nimajo enakega dostopa do izobraževanja, se nahajajo
na vrhu lestvice brezposelnosti in imajo na splošno znatno nižje
dohodke
… se invalidi zaradi nedostopnosti javnega prevoza, pločnikov ali
zgradb ne morejo svobodno gibati, hoditi v službo, restavracije,
gledališča, kino, knjižnice, trgovine, srečevati prijatelje ali opravljati
druge vsakdanje dejavnosti
… je prost pretok invalidov v Evropski uniji zgolj ideal, saj
zakonodajne ovire preprečujejo, da zapustijo domačo državo.
… je več kot 200,000 invalidov v Evropi prisiljenih živeti v zaprtih
ustanovah, kjer so jim odvzete najbolj temeljne človekove pravice

 pravico do enakega dostopa do izobraževanja
 pravico do enake obravnave pri zaposlovanju
 pravico do enake obravnave in enake zaščite pred zakonom
 pravico do socialne zaščite, zdravstvenega varstva in
dolgotrajne oskrbe
 pravico do neodvisnega življenja v skupnosti
 pravico dostopa do javnega prevoza, zgradb in druge
arhitekturne infrastrukture
 pravico dostopa do informacijskih in komunikacijskih
tehnologij in storitev
 pravico dostopa do proizvodov za vsakodnevno uporabo

DANES SE ZAVZEMAM
za Evropsko unijo, v kateri so pravice invalidov zaščitene z učinkovito zakonodajo, ki nasprotuje vsem
oblikam diskriminacije in zagotavlja polno vključenost več kot
50 milijonov invalidov v Evropsko družbo
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Prosimo, da zbrane podpise vrnete na spodnje naslove do 30. septembra 2007.
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