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EIROPAS FORUMS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI PIEDALĀS TERMIŅA
VIDUSPOSMA PĀRSKATA KONFERENCĒ PAR EIROPAS PADOMES (COE)
INVALIDITĀTES RĪCĪBAS PLĀNU 2006.-2015.
Pekka Tuominen, EDF izpildvaras loceklis, pārstāvēja EDF Eiropas Padomes (COE) konferencē,
kuras nosaukums bija: “Sasniegumi un izaicinājumi – izvērtējums un turpmākās perspektīvas.”
Viņš iepazīstināja ar Nevalstisko organizāciju perspektīvu, un viņam bija iespēja tikties ar Turcijas
cilvēku ar invaliditāti un viņu vecāku organizācijām.
EDF izmantoja izdevību piedalīties sarunās par Rīcības plānu un ANO Konvencijas par Cilvēku ar
invaliditāti tiesībām (UNCRPD) un to izstrādāšanā. Daudzi no Eiropas Padomes locekļiem jau ir
ratificējuši vai parakstījuši šo konvenciju, kas var kļūt par jaunu un spēcīgu stimulu Rīcības
plānam. Kad tika sagatavota ES “Invaliditātes stratēģija 2020”, mums bija iespēja Eiropas līmenī
dažus no Rīcības plāna mērķiem iekļaut mūsu priekšlikumos.
Rīcības plāna īstenošanas koordinēšanas foruma, kurā EDF ir novērotāja loma, izveidošana ir
atvērusi durvis unikālai starpvalstu sadarbībai, īstenojot UNCRPD garantētās tiesības. Tas var kļūt
par ietekmīgu balsi, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti organizāciju, tādu kā EDF, intereses. Tas
neļaus izlaist no uzmanības loka Konvencijas un Rīcības plāna mērķus un mudinās stratēģiski
darboties, veicinot to īstenošanu dzīvē.
EDF atzīmē, ka ir izdevies daudz ko paveikt Eiropas līmenī, sekmējot atbalstu sbaiedrības grupām,
kas sastopas ar papildu šķēršļiem vai piedzīvo daudzejādu diskrimināciju. Tajā pašā laikā ir
ārkārtīgi svarīgi vairāk informēt par praktiski paveikto, lai iegūtu plašāku kopskatu par reālo
situāciju.
Pamatojoties uz Konvenciju, Rīcības plāns ir instruments, ar kura palīdzību sekmēt ivaliditātes
problēmu risināšanu visās dzīves jomās. Pretrunīgu Eiropas Padomes konvenciju pastāvēšana ir
nepieņemama, tāpēc Rīcības plānam jātiek integrētam Eiropas Padomes līmenī. Mums daudz
ciešāk jāsadarbojas ar ES dalībvalstu sociālo un nodarbinātības lietu ministriem, lai panāktu
reālas izmaiņas un progresu cilvēku ar invaliditāti dzīvē.
Download the list of recommendations to Member States and to the Council of Europe.
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Contact: Pekka Tuominen | pekka.tuominen@invalidiliitto.fi | pekka.tuominen@pp3.inet.fi

EDF PIEDALĀS KONGRESĀ PAR VISIEM PIEEJAMU TŪRISMU AT
Pie apaļā galda, kur Ulla Kramer (Dānijas Pieejamības asociācija) uzstājās ar EDF uzrunu,
pārrunājamā tēma bija pieejamības jautājumu aktualitāte Eiropā. Eiropas Komisija, Eiropas
Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Pieejama tūrisma tīkls (ENAT) savās runās skāra dažas
no EDF runas tēmām, kurās tika uzskaitītas nozīmīgākās pozitīvās izmaiņas Eiropas politikā
saistībā ar pieejamību un tūrismu: Eiropas Savienības invaliditātes politika, Starptautisko
standartu organizācijas (ISO) standarti, Lisabonas līgums un tiesību akti tūrisma ietvaros,
iniciatīva saistībā ar Eiropas Invaliditātes likumu un iniciatīva saistībā ar Tūrisma kvalitātes
sertifikātu, standartizācijas nozīmīgā atbalsta loma valsts likumdošanā un pieejamības jautājumus
godīgi atspoguļojošas infomācijas nozīme.
Ivor Ambrose no ENAT decembra beigās publicēja ziņojumu, kurā salīdzināti dalībvalstu atšķirīgie
standarti, pamatnostādnes un likumi.
Visit the website of the congress
Contact: Ulla Kramer | +45 51343596 | uk@godadgang.dk
Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | + 32 2 286 51 84

EDF PIEDALĀS BEREC ATKLĀTAJĀ DISKUSIJĀ PAR VIENLĪDZĪGAS
PIEKĻUVES UN IZVĒLES NODROŠINĀŠANU LIETOTĀJIEM AR INVALIDITĀTI
EDF politisko lietu darbiniece Nadège Riche pārstāvēja EDF Eiropas Elektronisko komunikāciju
regulatoru iestādes (BEREC) organizētajā atklātajā diskusijā par vienlīdzīgas piekļuves un izvēles
nodrošināšanu lietotājiem ar invaliditāti. Diskusija norisinājās Briselē 2010. gada 19. novembrī. Tā
tika organizēta 23(a) panta sabiedriskās apspriešanas ietvaros; šis pants paredz lietotāju ar
invaliditāti vienlīdzīgas izvēles un piekļuves iespējas elektroniskajiem sakariem (Telekomunikāciju
pakate). Dalībnieki diskutēja par to, kā BEREC un par telekomunikācijām atbildīgajām valsts
pārvaldes iestādēm vajadzētu īstenot šo likumu, lai radītu lietotājiem ar invaliditāti vienlīdzīgas
piekļuves un izvēles iespējas.
EDF iejaucās, lai atgādinātu, cik liela nozīme cilvēku ar invaliditāti ikdienā ir elektronisko
komunikāciju pakalpojumiem (piem., fiksēto un mobilo tālruņu pakalpojumi, piekļuve
internetam, piekļuve katalogiem un uzziņu dienesta pakalpojumiem, fakss), un lai paskaidrotu,
kas lietotājiem ar invaliditāti ir nepieciešams, lai viņi varētu piekļūt, lietot un izmantot visas
elektronisko komunikāciju tehnoloģiju priekšrocības.
Download ANEC/EDF Answer to the BEREC public consultation
Contact: Nadège Riche | +32 2 2824605|nadege.riche@edf-feph.org
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MĒS SASKATĀM NEPIECIEŠAMĪBU PĒC “HORIZONTĀLAS” PIEEJAS
PIEEJAMĪBAS JAUTĀJUMIEM UN PĒC AKTĪVĀKAS RĪCĪBAS EIROPAS
SAVIENĪBAS LĪMENĪ
ZIŅOJUMS NO “TEN” (Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrība)
SADAĻAS PAR “LABU PRAKSI ATTIECĪBĀ UZ PILSĒTAS MOBILITĀTI”.
Eiropas Savienībā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti mūsdienu sabiedrībā sastopas ar daudziem
šķēršļiem, kas viņiem liedz vienlīdzīgas ar pārējiem pilsoņiem līdzdalības iespējas. Eiropas
Savienības un tās dalībvalstu pienākums ir šos šķēršļus novērst, ko tās ir apņēmušās, ratificējot
ANO Konvencijas likumu par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām dzīvo pilsētās,
tāpēc ir jāgarantē, ka šie cilvēki pilsētas mobilitātes sistēmas priekšrocības var izmatot tādā
pašā mērā kā citi pilsoņi. Lai gan pilsētas mobilitāte lielā mērā ir vietējās pašvaldības atbildība un
lai gan subsidiaritātes princips ierobežos darbības vērienu ES līmenī, tomēr ir izšķiroši svarīgi
noteikt ilgspējas pamatprincipus ES līmenī.
Būs nepieciešams Eiropas Savienības līmenī izstrādāt pamatnostādnes un standartus, kā radīt
ilgspējīgu pilsētas vidi, lai garantētu, ka visā ES tiek ieviesta iekļaujoša un ilgspējīga mobilitātes
sistēma. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka šo standartu izstrādāšanā nepieciešams piedalīties pašiem
lietotājiem. Tāpēc tās ir ļoti labas ziņas, ka rīcības plānu par mobilitāt pilsētās (Rīcība 4) iespējams
redzēt darbībā un ka Eiropas Komisija ir nolēmusi radīt platformu pasažieru tiesībām pilsētas
sabiedriskajā transportā, kuras mērķis ir veicināt dialogu ar ieinteresētajām pusēm, ieskaitot
lietotāju grupas, lai noteiktu vislabāko praksi ES mērogā un nosacījumus pasažieru tiesību
stirpināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. EDF vēlās un cer būt daļa no šādas platformas, jo
tas mums ļautu sniegt sistemātisku ieguldījumu ar pilsētas mobilitāti saistītās politikas veidošanā.
EDF ir ļoti apmierināts, ka šis rīcības plāns īpaši paredz darbības, kuru mērķis ir uzlabot
pieejamības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Invaliditātes stratēģija (2010-2020)
apstiprina šos centienus, sekmējot virkni pasākumu saistībā ar pilsētas mobilitāti.
Tomēr pieejams sabiedriskais transports nevar pilnībā kompensēt nepieciešamību nodrošināt
cilvēkiem ar invaliditāti specializētā transporta pakalpojumus, kas nogādā viņus “no durvīm līdz
durvīm”. Ja mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem ar invaliditāti, tad šāda
transporta pakalpojumiem ir jātiek iekļautiem vispārējā pilsētas transporta sistēmas plānā.
Contact: Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | + 32 2 286 51 84
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EDF PĀRSTĀVIS PIEDALĀS IDDC DEBATĒS “PLATFORMA INVALIDITĀTES
UN ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI”
EDF valdes loceklis Giampiero Griffo bija viens no galvenajiem runātājiem Starptautiskā
invaliditātes un attīstības konsorcijs (IDDC) rīkotajās debatēs. 2010. gada Starptautiskās cilvēku ar
invaliditāti dienas svinību tēma bija: “Pildot apsolīto. Invaliditātes tēmas iekļaušana
Tūkstošgades attīstības mērķos līdz 2015. gadam un turpmāk.” Šīs dienas mērķis bija sekmēt
izpratni par par invaliditātes jautājumiem un mobilizēt atbalstu cilvēku ar invaliditāti cieņai,
tiesībām un labklājībai. Tika arī meklētas atbildes uz jautājumu par to, kā vairot izpratni par
vispārējo ieguvumu, kas izriet no cilvēku ar invaliditāti iespējām iekļauties visās dzīves jomās.
Pārstāvis no Eiropas Komisijas Attīstības ģenerāldirektorāta skaidroja Invaliditātes stratēģiju ārējo
attiecību kontekstā. Diskusija koncentrējās uz ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem (MDGs) un
invaliditāti. Lai gan desmit jautājumi attiecās uz astoņiem mērķiem, kā izskaust nabadzību, starp
auditoriju un komisijas sastāvu izvērtās diskusija. Jautājumi bija paradoksāli, pretrunīgi un
provokatīvi. See the brochure.
Contact: Giampiero Griffo | giambatman@tin.it

EIROPA
“ZAĻĀ GAISMA” EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI
Eiropas Parlaments nupat apstiprinājis noteikumus par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas (ECI) praktisko
īstenošanu. Parlamentārieši vēlējās padarīt ECI lietotājam draudzīgāku, lai izveidotu ārkārtas
instrumentu aktīvākai pilsoņu iesaistīšanai ES politikas veidošanas procesos. Dažu nedēļu laikā to
jāpieņem Eiropas Padomei, un pēc tam dalībvalstīm tiks dots gads, kura laikā ratificēt noteiktos
valsts tiesību aktus. Mums jābūt gataviem uzsākt pirmās pilsoņu iniciatīvas 2012. gada sākumā.
“Šis ir pavērsiena punkts Eiropas demokrātijas attīstībā. Es no sirds aicinu Eiropas iedzīvotājus
izmantot Eiropas Savienības Pilsoņu iniciatīvu, lai panāktu, ka problēmas, kas viņus satrauc,
tiktu iekļautas Eiropas darba kārtības augšgalā,” pēc balsojuma sacīja Eiropas Parlamenta
prezidents Ježijs Buzeks.
Kas ir mainījies?
- Slieksnis, kas noteica minimālo dalībvalstu skaitu, kuru parakstus nepieciešams
savākt, ir pazemināts no vienas trešdaļas līdz vienai ceturtdaļai. Pielikumā Nr. I ir
noteikts precīzs katrā ES valstī savācamo parakstu skaits.
- Radīsies jaunas iespējas pienācīgi sekot līdzi caur garantēto uzklausīšanu, un jauno
pieņemamības pārbaudi varēs veikt sākumā, nevis pēc 300 000 parakstu savākšanas.
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Parakstu autentiskums tiks pārbaudīts, pamatojoties uz ES dalībvalstu izvēles ID karšu
prasībām.
Invaliditātes kustība jau ir izmantojusi pilsoņu iniciatīvu 2007. gadā, kad mēs savācām 1 364 984
parakstus, prasot, lai Eiropas likumdošanās vispusīgi vispusīgi tiktu aizstāvētas cilvēku ar
invaliditāti tiesības.
See website of EDF citizens’ initiative
Read our letter to the European Voice
Download full text adopted by the European Parliament

2011. – EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ
“BRĪVPRĀTĪGAIS, RADI PĀRMAIŅAS!”

DARBA

–

GADS

MUDINA:

“Dziļi ikvienā cilvēkā slēpjas spējas celties un parūpēties par tiem, kam ir kāda vajadzība.
Brīvprātīgais darbs stiprina eiropiešu galvenās vētības – solidaritāti un sociālo saliedētību.
Uzsākot Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, es vēlos aicināt izrādīt atbalstu cilvēkiem, kas rada
pārmaiņas,” sacīja Eiropas Komisijas viceprezidente Viviana Redinga.
Kāds Eirobarometra pētījums 2010. gada maijā atklāja, ka 3 no 10 eiropiešiem aktīvi
iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. Attiecībā uz brīvprātīgo darbu pastāv daudz dažādu definīciju
un tradīciju. Galvenā šo aktivitāšu iezīme ir tā, ka visur, kur vien cilvēki apvienojas, lai palīdzētu
cits citam un atbalstītu grūtībās nonākušos, ieguvēja ir gan sabiedrība kopumā, gan katrs
brīvprātīgā darba veicējs individuāli. Vecot brīvprātīgo darbu, cilvēki iegūst zināšanas, pielieto
savas prasmes un paplašina savu sociālo tīklu, kas bieži vien pēc tam pašķir jaunas un labākas
nodarbinātības iespējas, kā arī personīgo un sociālo attīstību.
Lai izceltu brīvprātīgā darbu, pamudinātu citus iesaistīties un atrisināt problēmas, ar ko viņi
saskaras, Eiropas Brīvprātīgā darba gads ir izvirzījis četrus galvenos mērķus:
•
•
•
•

Samazināt šķēršļus brīvprātīgajam darbam ES
Stiprināt brīvprātīgo organziācijas un uzlabot brīvprātīgā darba kvalitāti;
Atalgot un atzinīgi novērtēt brīvprātīgā darba aktivitātes;
Veicināt informētību par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi.
More information

‘VAI TĀ IR DISKRIMINĀCIJA?’
JURIDISKĀS IZGLĪTĪBAS PIEMĒRS

LABĀKAIS

LĪDZTIESĪGAS

VALSTS

Projekta “Progress vienlīdzības virzienā: sabiedrības aizsniegšana”, ko finansē Kopienas
Progresa programma, mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atpazīt diskrimināciju, apzināties, ka viņiem
nav ar to jāsamierinās, un sniegt viņiem nepieciešamās zināšanas, pārliecību un prasmes, lai tiktu
ar to galā.
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Projekta ietvaros ir izveidota labākās prakses rokasgrāmata par vienlīdzīgas valsts juridiskās
izglītības nodrošināšanas paraugiem, iekļaujot piemērus no Eiropas un valstīm ārpus tās, lai
palīdzētu profesionāļiem, kas strādā tieši ar sabiedrību, labāk īstenot efektīvus projektus.
More information
Contact: Joanna Allan | joanna.a@gle.co.uk

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild biedrība
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.
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