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GALVENĀ KAMPAŅA
INVALIDITĀTES KUSTĪBA PRASA PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBU
Šonedēļ 15. gadskārtējā EDF ģenerālā asambleja Budpeštā pulcināja Eiropas invaliditātes kustības
pārstāvjus. Bez vēl citām svarīgām tēmām 200 dalībnieki sprieda par to, kā pārliecināties, ka
Eiropas Savienība garantēs pārvietošanās brīvību visiem cilvēkiem ar invaliditāti.
“Sadarbība, konsultēšanās un iekļaušana – tas ir demokrātiskas sabiedrības un Eiropas pamats.
Šajos grūtajos laikos valstu valdībām ir jāpatur prātā, ka tām jāiesaista mūs visu ar mums saistīto
lēmumu pieņemšanā. Neko par mums bez mums,” atgādināja EDF presidents Jannis
Vardakastanis. Šis, viņš teica, ir viens no spēcīgākajiem vēstījumiem, par ko mums jāvienojas šajā
asamblejā.
Read more on EDF website
Photo gallery

AICINĀM BŪT AKTĪVIEM
AICINĀJUMS PIETEIKTIES AR REFERĀTIEM: Interaktīvās tehnoloģijas un
spēles: izglītība, veselība un invaliditāte
Šo konferenci rīko Notingemas Trenta universitāte, un tās mērķis ir savest kopā akadēmiķus un
praktiķus, kas strādā ar interaktīvajām tehnoloģijām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta spēļu
aparatūras un programatūras izmantošanai, lai ieviestu pieejamus risinājumus, interaktīvajam
dizainam, izmantojot jaunas ievades un izvades ierīces, un aizvien pieaugošajai datorizācijas
ietekmei uz cilvēku ar invaliditāti labklājību viņu ikdienā.
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Ja jūs vēlaties uzstāties ar referātu vai organizēt semināru, atsūtiet referējumu (maks. 500 vārdi)
uz karen.krelle@ntu.ac.uk. Iesūtīšanas pēdējais termiņš 2011. gada 17. jūnijs.
More information

EURES un brīva pārvietošanās darba meklētājiem ar invaliditāti
Eiropas Darba mobilitātes portāls (EURES) – portāls, kas palīdz cilvēkiem atrast darbu, - meklē
informāciju par to, kādas ir darba meklētāju ar invaliditāti iespējas un grūtības šķērsot Eiropas
valstu robežas darba meklējumos.
-Vai jums ir kāda vispārēja informācija par šo tēmu?
-Kas, jūsuprāt, ir lielākie šķēršļi darba meklētājiem ar invaliditāti, kuri vēlas doties uz citu valsti, lai
tur strādātu?
Lars Nilsson |+46 (0)10 486 59 75 | lars.y.nilsson@arbetsformedlingen.se

EIROPA
Sieviešu tiesību aizstāvju uzvara
Beidzot ir pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbību pret sievietēm (Council of
Europe Convention on violence against women). Konvencijas noteikumu izpilde ir jāgarantē bez
jebkādas diskriminācijas, piemēram, uz invaliditātes pamata. Nozīmīgākais EDF sasniegums ir tas,
ka šī konvencija piespiedu abortu un piespiedu sterilizāciju beidzot definē kā krimināli sodāmu
vardarbības aktu.
Read more online: at EDF, and European Women’s Lobby (EWL).

Vai “ceļa šovs” ieradīsies arī Latvijā?
Kampaņas “Informācija par pasažieru tiesībām” ietvaros Eiropas Komisija dažādās ES pilsētās
organizē “ceļu šovu”, ko rīko komisāri Kallass un Kuneva. Informāciju par šova grafiku jūsu valstī
varat atrast clicking here.

KRĪZES UN ATTĪSTĪBAS SOCIĀLĀ IETEKME FISKĀLĀS KONSOLIDĀCIJAS
PASĀKUMU GAISMĀ
Ir sagatavots īss ziņojums saistībā ar Eiropas Savienības darbu sociālās iekļaušanas jautājumos. Tā
centrālā tēma ir krīzes un attīstības sociālā ietekme fiskālās konsolidācijas pasākumu gaismā 27
ES valstīs. Tajā apkopoti galvenie secinājumi, kas izdarīti, analizējot valstu ziņojumus, ko 2010.
gada rudenī savās valstīs sagatavojuši Sociālās iekļaušanas neatkarīgo ekspertu ES tīkla biedri.
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Pamatojoties uz neatkarīgo ekspertu valstu analīzi un Tīkla galvenās komandas izdarīto
novērtējumu, ziņojumā iekļauta arī virkne ieteikumu, kā uzraudzīt un stiprināt fiskālās
konsolidācijas pasākumu sociālās iekļaušanas dimensiju kā valstu, tā visas Eiropas Savienības
līmenī.
The latest report by the Network of Independent Experts is now available online.

EDF ZIŅAS
LEJUPLĀDĒJIET EDF GADA PĀRSKATU
Annual Report 2010 – Ja vēlaties saņemt izdrukātu pārskata eksemplāru, sazinieties ar
sekretariātu.

Vilcienu un dzelzceļa pieejamības pārbaude
Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti tika pārstāvēts TSI PRM (Savstarpējas izmantojamības
tehniskās specifikācijas Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām) pārskata sanāksmē, kas
nosaka pieejamības standartus Eiropas vilcienos un dzelzceļa stacijās. Sanāksmes laikā EDF bija
iespēja iesniegt mūsu memorandu ar konkrētām prasībām saistībā ar TSI PRM saturu, īpaši
garantējot, ka visas tehniskās prasības atbilst pieejamības kritērijiem un tie tiek piemēroti visiem
jaunajiem vilcieniem un stacijām. Būs nepieciešams daudz laika un pūļu, lai panāktu, ka šis
izskatīšanas process tiešām integrētu EDF prasības. Dzelzceļu industrija baidās, ka izmaksas, ko
prasīs pilnīgas pieejamības nodrošināšana, būs nepamatoti augstas. EDF tādējādi varētu vēlēties
paralēli pārskatīšanas darbam mēģināt iekļaut pieejamību kā obligātu saistību, kas var pretendēt
uz dzelzceļu nozares finansējuma programmām.
Pārskatīšanas darba pirmā fāze koncentrēsies uz TSI PRM 4. nodaļu, kurā iekļauti sistēmas
tehniskie parametri. EDF biedri tiek aicināti informēt EDF sekretariātu par to, kuras daļas TSI PRM
4. nodaļā viņi vēlas mainīt un kā vajadzētu tekstu pielāgot.
Contact: maria.nyman@edf-feph.org

EDF EIROPAS PARLAMENTA UZKLAUSĪŠANĀ PAR UNIVERSĀLO
PAKALPOJUMU UN NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS NUMURU 112
DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ
Rodolfo Katani, EDF sekretārs un EDF Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ekspertu grupas
vadītājs, uzstādamies Eiropas Parlamenta uzklausīšanā par universālo pakalpojumu un
neatliekamās palīdzības numuru 112 digitālajā laikmetā, iepazīstināja ar EDF viedokli par
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universālā pakalpojuma darbības jomu e-komunikācijās un Eiropas neatliekamās palīdzības
numura 112 pieejamību.
Download:
The presentation
EDF proposal for amendments that were sent to the MEP rapporteur Ms. Rapti

Vadlīnijas IKT profesionāļu apmācīšanai universālā dizaina jomā
CEN Darbsemināra nolīgums – CWA – ir Eiropas standartizācijas komitejas (European Committee
for Standardization) atsauces dokuments. Tas ir viens no CEN standartizācijas rezultātiem, ko
izstrādājusi darba grupa, kuras sastāvā ir cilvēki, kas ieinteresēti šajā jautājumā un vienojušies
problēmas risināšanā. Tas prasīja darbu divarpus gadu garumā. CEN darbsemināra darbība
balstījās uz standartizācijas rezultātu D5.2 “E-pieejamības apmācības moduļu paraugs industriālai
apmācībai”, kas tika izstrādāts DfA@eInclusion1 project ietvaros.
Šajā dokumentā izklāstītas universālā dizaina mācību programmas vadlīnijas, kas piemērotas IKT
profesionāļu sagatavošanai. Tajā iekļauts dokumentu saraksts, kurus var izmantot, lai izveidotu
apmācības dažādos universālā dizaina (e-pieejamības prasības vecāka gadagājuma cilvēkiem un
personām ar invaliditāti) aspektos.
EDF aktīvi iesaistījās CEN Darbsemināra nolīguma sagatavošanā, piedaloties sapulcēs, izstrādājot
dokumentu, kā arī iesniedzot savas piezīmes publiskās apspriešanas laikā. CWA 16266:2011
“Mācību programma IKT Universālā dizaina profesionāļu sagatavošanai” ir brīvi pieejama šeit:
CEN website.

EDF BIEDRU ZIŅAS
Protests pret pabalstu samazināšanu apvienotajā karalistē
Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti izgāja Vestminsteres ielās, lai protestētu pret valdības izdevumu
samazināšanas un pabalstu reformām. Daudzi protestētāji turēja plakātus ar tādiem uzrakstiem
kā “Es neizvēlējos invaliditāti” un “Viegls mērķis. Atņemt cilvēkiem ar invaliditāti ir negods”.
Cilvēki protestēja pret transporta pabalstu, mājokļa pabalstu un bērnu pabalstu samazināšanu.
More information
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www.hardesthit.org.uk

PARTNERU ZIŅAS
Skolotāju izglītošana darbam iekļaujošā vidē
Jautājums par skolotāju izglītību ir viens no aktuālākajiem politiskajā darba kārtībā Eiropā un
pasaulē. Apvienoto Nāciju konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ir kļuvusi par izmaiņas
rosinošu stimulu un dzinējspēku. 24. pants aptver daudzus izglītības aspektus un norāda, ka
iekļaujošā izglītība ne vien nodrošina vislabāko izglītības vidi bērniem ar invaliditāti, bet arī palīdz
noārdīt barjeras un kliedēt stereotipus.
Skolotāju izglītošana darbam iekļaujošā vidē ir trīs gadu projects, ko organizē Eiropas Aģentūra.
Pēdējā ziņojumā (tas būs pieejams 2011. gada nogalē) tiks sniegts pārskats par pašreizējo
situāciju ES valstīs; identificētas problēmas, uzskaitīti turpmākie risinājumi un efektīvas inovācijas
un, visbeidzot, sniegti ieteikumi politiskai un praktiskai rīcībai.
More information on the project
Report from each participating country on current practice in teacher education for inclusion

Neredzīgo pasažieru tiesību aizstāvības iniciatīva
Itālijas Civilās aviācijas dienests (ENAC) sadarbībā ar Neredzīgo biedrību Nacionālo federāciju ir
izveidojis karti, kas satur drošības informāciju personām ar redzes invaliditāti. Šī karte dod
iespēju vājredzīgiem un neredzīgiem pasažieriem ne tikai saņemt personalizētus norādījumus no
pasažieru salona apkalpes, bet arī nolasīt no tās sev nepieciešamo informāciju, jo karte satur
vājredzīgajiem piemērotas rakstzīmes un krāsas, tekstus Braila rakstā un attēlus 3D formātā.
For more details contact ENAC:
Alessio Quaranta | +39 06 44596373/93 | comunicazione@enac.gov.it

Izdota nediskriminācijas tiesību aktu rokasgrāmata
Rokasgrāmata par Eiropas nediskriminācijas tiesību aktiem, ko izdevusi Eiropas Savienības
Pamattiesību aģentūra un Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ir pirmā visaptverošā rokasgrāmata par
Eiropas likumiem attiecībā uz nediskrimināciju. Tā ir balstīta uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas un
Eiropas Kopienu tiesas precedenta tiesībām. Tajā ietvertās tēmas: Eiropas nediskriminācijas
likumu konteksts un vēsture (tostarp ANO cilvēktiesību līgumi), diskrimināciju veidi un aizsardzība
pret tiem, tiesību aktu joma (tostarp, kas ir aizsargājamās personas) un aizsargātības
pamatojums, piemēram, dzimums, ivaliditāte, vecums, rase un nacionalitāte.
Download here.
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DOT CILVĒKIEM, KAS VIŅIEM VAJADZĪGS, UN PAPLAŠINĀT VIŅU IESPĒJAS
Eiropas Parlamenta Nodarbinātības komiteja, atbildot uz Komisijas paziņojumu “Darba kārtībā
jaunas prasmes un darba vietas” (Commission communication "An Agenda for New Skills and
Jobs"), kas tika publicēts 2010. gada novembrī, izdevusi ziņojuma projektu. SOLIDAR ir veicis šī
paziņojuma analīzi, ar ko varat iepazīties viņu informatīvajā ziņojumā (šeit: briefing). SOLIDAR
aicina Eiropas Parlamenta ziņojumā iekļaut “darba kvalitātes un darba apstākļu uzlabošanu”.
Vienlaikus SOLIDAR uzsver, ka prasmju attīstīšanu darba vietu radīšanai nevar izcelt kā vienīgo
prioritāti. Prioritāšu sarakstam vajadzētu pievienot nepieciešamību vairāk ieguldīt jaunu iemaņu,
prasmju un zināšanu radīšanā, kā arī nepieciešamību atzīt un novērtēt neformālo un neoficiālo
izglītību – visus tos elementus, kas dod cilvēkiem iespēju pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Tas ietver arī sociālās aprūpes un izglītības pakalpojumu nozīmes veicināšanu, jo tie palīdz
mazināt prsmju trūkuma radītās plaisas un līdz ar to vairo cilvēku dzīves iespējas.

Sievietes ir vairāk tendētas uz invaliditāti nekā vīrieši un īpaši
neaizsargātas pret diskrimināciju un vardarbību
ASV Starptautiskās attīstības aģentūra (USAID) ir apkopojusi statistiku par to, kā invaliditāte ir
saistīta ar dzimumu. Sieviešu ar invaliditāti ir vairāk nekā vīriešu ar invaliditāti; valstīs ar zemu un
vidēju ienākumu sievietes ir ¾ no kopējā cilvēku ar invaliditāti skaita. Saskaņā ar Starptautiskās
darba organizācijas (SDO) datiem, tam par iemeslu ir nepietiekama veselības aprūpe, slikti darba
apstākļi un/vai vardarbība pret sievietēm.
More information and statistics

EPHA AICINA UZ TAISNĪGU VESELĪBAS POLITIKU STRATĒĢIJĀ “EIROPA
2020”
Eiropas Sabiedrības veselības alianse (EPHA) savā ģenerālajā asamblejā paziņoja, ka, lai sasniegtu
mērķi, kas paredz veselīgu un ilgtspējīgu nākotni visiem, stratēģijai “Eiropa 2020” jātiek
stiprinātai ar visaptverošu un taisnīgu veselības politiku visās tās galvenajās pārstāvniecībās un
pīlāros.

More information

APVIENOTĀS NĀCIJAS
Invaliditātes konvencijas 100. ratifikācija
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Kolumbija nupat kļuvusi par simto valsti, kas ratificējusi ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti
tiesībām. Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti apsveic šo likuma ratifikāciju un vēlas, lai ES
veiktu darbu pie turpmākajiem soļiem. Mēs vēl joprojām gaidām, kad Konvenciju ratificēs 10 no
27 ES dalībvalstīm. Kad runa ir par ANO Konvencijas īstenošanu, ES institūcijām ir jānodrošina, ka
tiek iesaistītas cilvēku ar invaliditāti organizācijas, jo īpaši, kad tiek izstrādāti likumi, kas tieši skar
viņu intereses. Patiesībā, iesaistīt personas ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas – tas pat ir
valsts institūciju pienākums. Īpaši nopietni pret to jāatiecas tad, kad tiek izstrādātas Konvencijas
īstenošanas un uzraudzības struktūras.
More information

“APVIENOTĀS NĀCIJAS DOD IESPĒJU” SOCIĀLAJĀ TĪMEKLĪ FACEBOOK
Ir izveidota jauna Facebook lapa “Apvienotās Nācijas dod iespēju”. Tās mērķis ir iepazīstināt šī
sociālā tīmekļa lietotājus ar Apvienoto Nāciju darbu cilvēku ar invaliditāti labā, kā arī informēt par
gaidāmajiem notikumiem.
More information

VAKANCES
JUSTES PĒTĪJUMU UN MOBILITĀTES STIPENDIJAS
Eiropas Akadēmijas Justes fonds (European Academy of Yuste Foundation) ar Sociālekonomiskās
pārvaldības un Eiropas identitātes (SEGEI) Pētījumu tīmekļa akadēmisko atbalstu izsludina
Eiropas Pētījumu un mobilitātes stipendiju Eiropas studijām - “Kārļa V Eiropas godalgu - Javier
Solana Madariaga” un stipendiju “VI Vasaras doktora seminārs par mūsdienu Eiropas
daudzdisciplīnu pētījumiem”, kas tiks pasniegtas Justes Karaliskajā klosterī (Ekstramadūrā,
Spānijā) 2011. gada otrajā semestrī. Dotācijas atbalsta Apvienoto Nāciju Civilizāciju alianse
(Alliance of Civilizations of the United Nations) un Eiropas Komisija programmas “Eiropa Eiropas
pilsoņiem” (Europe for Citizens European Programme) ietvaros. Eiropas izsludinātā stipendija, kas
saistīta ar “Kārļa V Eiropas godalgu - Javier Solana Madariaga”, ir domāta Eiropas studentiem un
arī studentiem no tām Vidusjūras reģiona valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, kuri strādā pie Ph. D.
disertācijas vēsturē, politiskajās zinātnēs, ekonomikā, jurisprudencē un citās humanitāro un
sociālo zinātņu jomās par tēmu “Eiropas Savienības ārvalstu attiecības un ārlietu politika, un
sadarbība Vidusjūras reģionā”.
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Kandidāti var pieteikties līdz 2011. gada 25. jūnijam.
More information: www.fundacionyuste.es

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šī materiāla tulkojums 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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