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GALVENĀ KAMPAŅA
VAI ESI PIETIEKAMI BRĪVS?
2011. gadā Eiropas cilvēku ar invaliditāti organizāciju uzmanības centrā ir pārvietošanās brīvība.
Tas ir svarīgi tāpēc, ka ES līgumi visiem pilsoņiem garantē tiesības uz pamatbrīvību: brīvas cilvēku,
preču, pakalpojumu un kapitāla kustības iespējas. Tas nozīmē, ka visi var brīvi pārvietoties,
strādāt un dzīvot jebkurā ES valstī.
Tomēr cilvēki ar invaliditāti vēl nevar baudīt šīs tiesības un brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot
citās valstīs tikpat vienkārši kā visi pārējie ES pilsoņi.
Mēs jūtamies diskriminēti, jo mums nav pilnīga pieejamība šīm pamattiesībām: mēs sastopamies
ar šķēršļiem, dodoties uz skolu, meklējot darbu, īrējot dzīvokli vai vienkārši meklējot informāciju.
Pastāstiet mums par savu pieredzi : Maria Nyman maria.nyman@edf-feph.org

EIROPA
PILSOŅU LAIMES CENA
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESC) presidents Stefans Nilsons piedalījās
konferencē, ko rīkoja pilsoniskās sabiedrības organizācija CAIS, kas aizstāv pilsoņu labklājību un
sociālo iekļaušanos un cīnās pret nabadzību un bezpajumtniecību. Viņš runāja par cenu, kas
jāmaksā par pilsoņu laimi, un iespējamiem soļiem virzībai uz ekonomijas solidaritāti. "Bez
atbalsta no aktīviem un uzticamiem pilsoņiem un tādām organizācijām kā CAIS, kas kalpo kā
vārda un rīcības kanāls, mēs nevaram panākt spēcīgu sociālo Eiropu. "
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EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI CĪNĀS PAR PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM
ATBILSTOŠU MARĶĒJUMU
Pieci Eiropas Parlamenta deputāti (Konstantīns POUPAKIS, Adams KOSA, Sesīlija VIKSTRĒMA,
Ričards HOVITS un Eva LIHTENBERGERA) ir izplatījuši deklarāciju par to, ka jāuzlabo marķējuma
pieejamība neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. ES normatīvi šajā jomā nav tik stingri kā mēs
to vēlētos, tāpēc Eiropas Parlamenta deputāti aicina Eiropas Komisiju uzsākt konsultācijas par to,
ka būtu lietderīgi Kopienas līmenī ieviest brīvprātīgu Braila sistēmu un alternatīvu marķējuma
pieejamību, lai klientiem, kas nevar izlasīt uzdrukāto tekstu, nodrošinātu pieejamību iesaiņojumu
informācijai. Ja šo deklarāciju parakstīs vismaz puse Eiropas Parlamenta deputātu, Komisijai
vajadzēs atbalstīt brīvprātīgās shēmas, lai uzlabotu pieejamību informācijai uz preču iesaiņojuma.
Read more

EIROPAS KOMISIJAS AICINĀJUMS - VIENLĪDZĪBA UN NEDISKRIMINĀCIJA
Eiropas Komisija publicējusi aicinājumu atbalstīt valstu iestādes, kas atbildīgas par vienlīdzību un
nediskrimināciju, lai:
•

•
•

Izstrādātu savas valsts politiku ar mērķi apkarot diskrimināciju un veicināt vienlīdzību
atbilstoši likumdošanai;
apzinātu labākos prakses piemērus, ko varētu pārņemt arī citas dalībvalstis;
izplatītu informāciju par ES un valstu politiku un likumdošanu nediskriminācijas jomā un
uzlabotu zināšanas par glvenajām koncepcijām un attīstītu nepieciešamos līdzekļus.

Aktivitātēm vajadzētu atrisināt problēmas vismaz vienā no šīm piecām diskriminācijas sfērām:
rasu un etniskās izcelsme, invaliditāte, vecuma, reliģija un ticība, un seksuālā orientācija.

EDF ZIŅAS
LIKUMI PAR AVIOPASAŽIERU TIESĪBĀM NEDARBOJAS
Skvaibam Čalklenam (Shuaib Chalklen) viņa invaliditātes dēļ tika liegts iekāpt lidmašīnā ar reisa
numuru LX353 Londona-Ženēva. Aviosabiedrības motīvi, atsakot šim pasažierim, klaji pārkāpj ES
tiesību aktus, kas reglamentē cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās
spējām tiesības, ceļojot ar gaisa transportu. Par transporta nozari atbildīgās komisijas
viceprezidents Sīms Kallass publicēja ziņojumu par šīs regulas darbību un efektivitāti. Šis ziņojums
vēl papildus parāda, cik nopietns pārkāpums ir šāda diskriminējoša rīcība. Cilvēku ar invaliditāti
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organizācijas vēršas pie ES ar aicinājumu pastiprināt Eiropas Savienības regulu ievērošanas
uzraudzību un skaidri definēt koncepcijas, lai uzlabotu ceļošanas iespējas 80 miljoniem cilvēku ar
invaliditāti.

LOTERIJA UN CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ORGANIZĀCIJAS APVIENO
SPĒKUS
Eiropas Loterija un EDF apņēmušās sadarboties, lai:
•

veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību

•

atbalstītu cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā

•

apmainītos ar labāko Eiropas valstu pieredzi

•

sekmētu informētību par invaliditātes problēmām.

ATBALSTA TEHNOLOĢIJAS UN IEKĻAUJOŠI RISINĀJUMI VISIEM
Kā koncorcija biedrs Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti piedalījās ATIS4all atklāšanas
sanāksmē. Tās galvenais mērķis bija iepazīstināt ar notiekošajiem projektiem atbalsta
tehnoloģiju un pieejamības laukā, kā arī iepazīties ar dažādām organizācijām, kas iesaistījušās
Eiropas Tematiskajā tīklā ATIS4All. Turpmākajos mēnešos ir plānots izveidot šī tīkla potenciālo
dalībnieku sarakstu.
EDF prezentācijas centrālā tēma bija saistoša Es likumdošana par pieejamību publiskajām tīmekļa
vietnēm. Prezentācija tika uzņemta ar atsaucību un bija saskaņā ar citām prezentācijām, lai gan
tā izvirza EDF kā vienu no politiskajiem "stingrā kursa piekritējiem" šajā sfērā.
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EDF BIEDRU ZIŅAS
KĻŪSTI PAR PARTNERI, PALĪDZOT CILVĒKIEM ATGRIEZTIES DARBĀ
Zviedru Cilvēku ar invaliditāti federācija meklē sadarbības partnerus projektam, kura mērķis ir
atbalstīt cilvēkus, kas pēc ilgāka pārtraukuma vēlas atkal atgriezties darbā. Nodarbinātības
dienests Zviedrijā plāno lūgt finansējumu no Eiropas Sociālā fonda, lai īstenotu projektu, kura
mērķis ir cilvēki, kas invaliditātes vai hroniskas slimības dēļ bijuši darba nespējīgi vairāk nekā 300
dienas. Šiem nestrādājošajiem tiks piedāvāti dažādi palīdzības veidi, tai skaitā atbalsts saistībā ar
viņu invaliditāti, un tieši šeit iesaistīsies Zviedru Cilvēku ar invaliditāti federācija. Viņi aicinās
pievienoties biedru organizācijas, kas, ideālajā variantā, stāstīs par invaliditātēm un vadīs ar
darbu saistītas aktivitātes/seminārus, lai dotu dalībniekiem iespēju. Organizatori meklē
partnerus, lai sadarbotos un apmainītos pieredzēm.

STOSTĪŠANĀS BAUDA KARALISKU ATTIEKSMI
Kāda Eiropas mēroga organizācija, kuras darbības mērķis ir vairot informētību par stostīšanās
problēmu visā Eiropā, atzinīgi novērtējusi iespaidu, ko uz kinoteātru apmeklētājiem visā pasaulē
atstājusi filma ”Karaļa runa”. Eiropas Stostīšanās asociāciju līga (The European League of
Stuttering Associations (ELSA)) jau 21 gadu palīdz cilvēkiem, kas stostās, atrast savu balsi, bet vēl
nekad stostīšanās nav guvusi tik lielu, pozitīvu popularitāti šai tēmai veltītās mediju ziņās, blogos
un ”tviteros”. ELSA dibinātājs un pašreizējais vadītājs Edvins J. Farrs pauž cerību, ka stostīšanās
plašā popularitāte visā Eiropā iedrošinās jauniešus no visa kontinenta apmeklēt ELSA jauniešu
tikšanos, kas šogad tiks rīkota Giglsvikā, Apvienotajā Karalistē. Edvins teica: ”Mums jāpanāk, ka
cilvēki, kurus aizkustināja šī filma, var par stostīšanos uzzināt kaut ko vairāk caur internetu,
sarunām un semināriem. Tāpēc tas ir tieši laikā, ka ELSA šovasar Apvienotajā Karalistē rīko
konferenci jauniešiem, kas stostās. Lai gan ”Karaļa runa” ir fantastiskā veidā parādījusi, ar kādām
grūtībām savā dzīvē sastopas cilvēki, kas stostās, mums jāpārliecinās, ka šis priekšstats tiek
papildināts ar konkrētu informāciju un atbalstu.”
More information

PARTNERU ZIŅAS
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JAUNIZNĀKUŠĀS GRĀMATAS
“Sistemātiska instrukcija par funkcionālām prasmēm studentiem un pieaugušajiem ar invaliditāti”
(“Systematic Instruction of Functional Skills for Students and Adults with Disabilities”) ir praktiska
rokasgrāmata skolotājiem un citu pakalpojumu sniedzējiem. Šī grāmata sarakstīta speciāli
praktizējošajiem šajā jomā vai tiem, kas strādā izglītības sistēmā. Formāts, lasāmība un
detalizētais mācību metodikas izklāsts padara to par noderīgu informācijas avotu skolotājiem,
kuru darbs ir uzlabot prasmes skolniekiem ar invaliditāti. Vēl viena grāmata, kas jūs varētu
interesēt, ir “Ceļš nākotnē: Cilvēku ar invaliditāti ieiešana pieaugušo dzīvē” ("The Road Ahead:
Transition to Adult Life for Persons with Disabilities"). Tāpat, iespējams, jūs ieinteresēs grāmata
“Staigāšana nav viss. Džīnas Denekes dzīvesstāsts” (“Walking Isn’t Everything: An Account of the
Life of Jean Denecke”). Un, visbeidzot, vēl viena grāmata, kas varētu iederēties jūsu darbā, ir
“Funkcionālā novērtēšana un programmu pilnveidošana problemātiskai uzvedībai. Praktiska
rokasgrāmata” (“Functional Assessment and Program Development for Problem Behavior: A
Practical Handbook”). Izbaudiet lekciju!

ZIŅAS NO SERBIJAS. PERSONĪGIE ASISTENTI.
Cilvēku ar invaliditāti Neatkarīgās dzīves centrs (CIL) Serbijā vēlas dalīties ar EDF savā priekā, jo
viņi ir panākuši to, par ko bija cīnījušies 10 gadus! 2000. gadā viņi sāka aizstāvības aktivitātes
saistībā ar personīgo asistentu pakalpojuma nepieciešamību, un kopš tā laika viņi šo ideju ir
popularizējuši caur dažiem darbības pētījuma projektiem. Galvenais mērķis bija panākt izmaiņas
likumdošanā, kas iekļautu šo pakalpojumu sociālās aizsardzības likumā kā vienu no pastāvīgajiem
pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts līdzekļiem.
Tajā pašā laikā viņi ierobežotam lietotāju skaitam Serbijā organizēja personīgā asistenta
pakalpojumus caur dažādiem projektiem, no kuriem nozīmīgāko četrus gadus atbalstīja Īrijas
valdība, praktiski parādot, kā personīgā asistenta (PA) pakalpojuma nodrošināšana var izmainīt
cilvēka ar invaliditāti dzīvi. Galu galā, 2011. gada 31. martā Serbijas Parlaments pieņēma jauno
sociālās aizsardzības likumu, kurā PA pakalpojums tiek iekļauts to clvēkiem ar invaliditāti sniegto
pakalpojumu grupā, kas nodrošina neatkarīgai dzīvei nepieciešamos apstākļus. Tā pēc 10 gadiem
viņi ir sasnieguši savu galveno mērķi!
www.cilsrbija.org
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APVIENOTĀS NĀCIJAS
JAUNĀKĀS ZIŅAS PAR KONVENCIJU
Pasaulē ir 195 valstis, un 192 no tām ir ANO dalībvalstis.
Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām pasaulē:
•

parakstījušas 147 valstis

•

ratificējušas 99 valstis

Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu:
•

parakstījušas 90 valstis

•

ratificējušas 61 valsts

Spānija, Tunisija, Peru, Ķīna, Argentīna, Austrija, Ungārija, Paragvaja, Austrālija un El Salvadora bija pirmās
desmit valstis, kas Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniedza savus valsts ziņojumus. Cilvēku ar
invaliditāti tiesību komitejas mājas lapā jūs varat atrast visus līdz šim Komitejai iesniegtos ziņojumus.
CRPD Committee website section

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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