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Európske fórum zdravotného postihnutia
Tlačová správa
“Chceme Európu bez diskriminácie a bojujeme za ňu ”
Včera bola v Bruseli úspešne spustená kampaň
“1million4disability” za právo na rovnosť ľudí so zdravotným postihnutím

Brusel, 24 januára 2007 – “Chceme Európu bez diskriminácie a bojujeme za ňu”
povedal včera Yannis Vardakastanis, Prezident európskeho fóra zdravotného
postihnutia na oficiálnom spustení kampane “1million4disability”, konanom v
Bruseli.
Cieľom kampane zameranej na najširšiu verejnosť je získať milión podpisov
z celej Európy za silnejšiu európsku legislatívu na podporu ľudí so zdravotným
postihnutím. Táto ambiciózna mobilizačná akcia je vedená samotnými občanmi
so
zdravotným
postihnutím
v ich
rodinách,
prostredníctvom
ich
reprezentatívnych organizácií a na úrovni EU prostredníctvom Európskeho fóra
zdravotného postihnutia (EDF - European disability forum).
“Sme plnohodnotní a rovnocenní občania a touto kampaňou ,jednoducho
ukazujeme, že môžeme a chceme pokračovať v obrane našich práv. Sme
súčasťou európskeho integračného procesu ako všetci ostatní občania EU”,
dodal Vardakastanis.
Začatie kampane sa zhoduje s prezentáciou najnovšieho Eurobarometra,
publikovaného včera pre otváracie podujatie roku 2007, európskeho roka
rovnakých príležitostí. Podľa tejto správy 79% Európanov je presvedčených
o tom, že byť zdravotne postihnutým je skutočným znevýhodnením. Naviac,
91% si myslí, že Európska únia musí niečo urobiť na odstránenie existujúcich
bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím. Kampaň “1million4disability” vyzýva
všetkých európskych občanov, aby podporili ďalšiu a silnejšiu európsku
legislatívu v oblasti zdravotného postihnutia s cieľom prekonať súčasnú situáciu
a urobiť rovnaké príležitosti skutočnosťou pre 50 miliónov ľudí so zdravotným
postihnutím.
“Toto je rozhodujúca kampaň pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe,
ktorá zmení ich životy”, povedal poslanec Richard Howitt, Prezident Disability
Intergroup Európskeho Parlamentu. “Moji kolegovia z Európskeho Parlamentu
a ja osobne vás plne podporíme, aby ste získali milión podpisov a úspešne
zavŕšili túto kampaň ”, povedal pred tým ako sa symbolicky podpísal ako prvý
na web stránku kampane. Okolo sto predstaviteľov európskeho hnutia
zdravotne postihnutých, organizácií občianskej spoločnosti, európskych inštitúcií
a médií nasledovalo poslanca Howitta, v podpisovaní petície

Zbieranie elektronických a manuálnych podpisov bude pokračovať do 4 októbra
2007, ktorý je dňom oficiálneho ukončenia kampane. V tento deň budú podpisy
odovzdané José Manuel Barrosovi,
Predsedovi Európskej komisie, Predsedovi Európskeho parlamentu Hans-Gert
Poetteringovi a a portugalskému predsedníctvu EU.
Predstavitelia hnutia zdravotne postihnutých z celej Európy prídu do Bruselu
podporiť odovzdanie podpisov.
Ďalšie informácie o kampani nájdete na:
http://www.1million4disability.eu
Kompletný balík dokumentov pre tlač ku spusteniu kampane nájdete na:
http://www.1million4disability.eu/materials.asp?langue=EN
Správu Eurobarometra si môžete stiahnuť z:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/uploaded_files/documents/eurobar
ometer_report_en.pdf
Pre viac informácií kontaktujte, prosím, : Helena González-Sancho Bodero, EDF
Communication and Press Officer; Mobil: (+ 32) 474 28 19 64;
E-mail: communication@edf-feph.org
Európske fórum zdravotného postihnutia - European Disability Forum (EDF) je
európska strešná organizácia reprezentujúca záujmy 50 miliónov európskych
občanov so zdravotným postihnutím. Medzi členmi EDF sú národné strešné
organizácie občanov so zdravotným postihnutím zo všetkých EU/EEA štátov
ako aj európske MVO reprezentujúce rôzne druhy zdravotného postihnutia.
Poslaním Európskeho fóra zdravotného postihnutia je zabezpečiť ľuďom so
zdravotným postihnutím plný prístup k základným a ľudským právam
prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do rozvoja politík a ich implementácie
v Európe.
http://www.edf-feph.org
Poznámka:
1million4disability = One million for disability = Jeden milión pre zdravotné
postihnutie

