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HUMAN RIGHTS WATCH
EUROPEAN DISABILITY FORUM
2010. gada oktobris/ novembris

EIROPAS CILVĒKU AR INVALIDITĀTI FORUMA GALVENĀ KAMPAŅA
NEPIECIEŠAMS PADOMES LĒMUMS, LAI TIKTU PIEVĒRSTA LIELĀKA UZMANĪBA JAUNAJAI
EIROPAS SAVIENĪBAS INVALIDITĀTES STRATĒĢIJAI 2010.-2020. GADĀ
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums (European Disability Forum) ir veicis izmaiņas savā
Invaliditātes Pakta kampaņā. Mēs pašlaik cenšamies panākt, lai ES institūcijas un
dalībvalstis atbalstītu ES Padomes un Eiropas Parlamenta lēmumu par jauno ES
invaliditātes stratēģiju.
Šā gada 9. vai 10. novembrī Eiropas Komisija nāks klajā ar paziņojumu par jauno ES
invaliditātes stratēģiju. Jaunā stratēģija nosaka ES virzienu, prioritātes un veicamos darbus
invaliditātes jomā turpmākajiem desmit gadiem. Mēs esam pārrunājuši ar Eiropas Komisiju
šīs stratēģijas saturu un atzinīgi novērtējam faktu, ka tā paredz īstenot ANO Konvenciju par
Cilvēku ar invaliditāti tiesībām (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
Stratēģijas saturs izskatās diezgan ambiciozs, tomēr nepieciešams pastiprināt šīs
stratēģijas vadības mehānismu.
EDF aicina visus biedrus rakstīt savām valdībām un mudināt ministru kabinetu izteikt
priekšlikumus un atbalstīt Eiropas Padomes un Parlamenta lēmumu par jauno ES
invaliditātes stratēģiju. EDF pateicas visiem, kas jau ir pārtulkojuši un nosūtījuši šo vēstuli
savai valdībai. Lēmums varētu tikt apspriests nākamajā Nodarbinātības, Sociālās politikas,
Veselības un Patērētāju tiesību aizsardzības Padomes sapulcē, kur Eiropas līmenī sanāk
kopā nodarbinātības, ekonomikas, veselības un patērētāju lietu ministri.
EDF regulāri informēs par šīs kampaņas norises gaitu.
Saziņai: Kampaņas vadītāja Coralia Catana | coralia.catana@edf-feph.org | T + 32 282 46 03

EIROPAS CILVĒKU AR INVALIDITĀTI FORUMA JAUNUMI
EIROPAS CILVĒKU AR INVALIDITĀTI FORUMS RAKSTA APVIENOTAJĀM NĀCIJĀM, AICINOT
DISKUSIJĀ PAR TIESĪBĀM UZ SEKSUĀLO UN REPRODUKTĪVO VESELĪBU PIEVĒRST
UZMANĪBU ARĪ CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI
ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja 15. novembrī organizēs vispārējo
diskusiju dienu, kas veltīta tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Eiropas
Invaliditātes Forums ir nosūtījis ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejai
vēstuli ar ierosinājumu šīs diskusijas ietvaros pievērst uzmanību invaliditātei, kā arī
ieteikumus attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti seksualitātes un reproduktivitātes tiesībām.
Vispārējo diskusiju diena ir daļa no sagatavošanās darbiem, kuru mērķis ir formulēt
vispārējās piezīmes par tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību.
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Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums (EDF) savā vēstulē īpaši vērš uzmanību uz specifisko
situāciju, kādā atrodas sievietes ar invaliditāti, tajā pašā laikā atzīstot, ka arī vīrieši ar
invaliditāti pašlaik sastopas ar vairākiem šķēršļiem, kas neļauj viņiem īstenot savas tiesības
uz seksualitāti un reproduktivitāti. EDF iesaka ANO ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību
komitejai tās darbā beidzot integrēt jautājumus, kas saistās ar invaliditāti un dzimumu,
iekļaujot tos komitejas pašreizējā un turpmākajā darbā pie seksuālajām un reproduktīvajām
tiesībām, un darīt to ciešā sadarbībā ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.
EDF galvenokārt pievēršas divām lielākajām problēmām: piespiedu sterilizācija un
piespiedu aborti sievietēm ar invaliditāti, kas ir klajš vardarbības akts. EDF uzskata, ka ES
dalībvalstīm ir jāmaina tiesiskā struktūra, kas regulē piespiedu sterilizāciju un abortus un
risina jautājumus par “norunāto piekrišanu” un “rīcībspēju”, jāsaskaņo tā ar ANO
Konvencijas likuma par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām būtību un pienākumiem un jāveic
pasākumus šādas prakses pārtraukšanai. Vairāk par EDF paziņojumā skartajiem
jautājumiem varat uzzināt mājas lapā Members’ Only, sadaļā Committees, Task Force and
Working Groups – Committee on Women with Disabilities. Lai iepazītos ar kontekstu, skatīt
šeit.
Saziņai: Politikas koordinatore Maria Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | T +32 2 286
51 84

ORGANIZĀCIJĀM, KAS PĀRSTĀV CILVĒKUS AR INVALIDITĀTI, IR JĀPĀRRAUGA ANO
CILVĒKU AR INVALIDITĀTI TIESĪBU KOMITEJAS DARBS
Tāda bija Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) nostāja sagatavošanas sapulcē, ko 14.
oktobrī organizēja Beļģijas prezidentūra un kas bija kā ievads Darba forumam, kas veltīts
ANO likuma par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām 33. panta ieviešanai, kurš notika Briselē
18.,19. novembrī. Uz sagatavošanās sapulci bija ieradušies pārstāvji no Eiropas valstu
valdībām, cilvēku ar invaliditāti organizācijām, cilvēktiesību institūcijām un ES Komisijas.
Tikšanās mērķis bija precizēt lielākos izaicinājumus, ar ko jāsastopas, izprotot un īstenojot
Konvencijas izvirzīto prasību definēt kontaktpunktus un izveidot neatkarīgu pārraudzības
mehānismu.
EDF izvirzīja jautājumu par to, kā panākt adekvātu sadarbību starp kontaktpunktiem un
pilsonisko sabiedrību šajā īstenošanas procesā, kas paredz Pilsoniskās sabiedrības
organizāciju nodrošināšanu ar līdzekļiem, kas nepieciešami viņu līdzdalībai un dzirdamībai.
Jo īpaši EDF vēlējās uzzināt, kādai vajadzētu būt cilvēku ar invaliditāti organizāciju ietekmei,
lai viņu viedoklis iespaidotu to valsts likumu pārskatīšanu, kas nav savienojami ar
Konvenciju. Attiecībā uz neatkarīgajiem mehānismiem, EDF aicināja rūpīgi pārdomāt, pirms
šo lomu uzticēt līdztiesību veicinošajām valsts iestādēm, kuru pilnvaras bieži vien ir
ierobežotas un strikti saistītas ar pretdiskriminācijas likumdošanas ieviešanu (kas,
salīdzinājumā ar Konvencijas mērķiem, aptver krietni šaurāku sfēru).
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Tikšanās dalībnieki uzklausīja dažādu dalībvalstu pārstāvjus, kuri pastāstīja par savu
pieredzi Konvencijas 33. panta mehānismu ieviešanā, un viņiem bija iespēja izteikt savus
priekšlikumus un ierosināt tēmas, par ko lektoriem bija jārunā novembra Darba forumā.
Saziņai: Politikas koordinatore Janina Arsenjeva | janina.arsenjeva@edf-feph.org | T +32 282 46
02

Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums iesaistās neatkarīga pārraudzības mehānisma
izveidē, ko paredz ANO konvencijas 33. punkts.
15. novembrī EDF rīkoja slēgtu sapulci ES institūciju un aģentūru pārstāvjiem, kas varētu
iesaistīties Eiropas neatkarīgā pārraudzības mehānisma izveidošanā, ko paredz 33. panta 2.
punkts saskaņā ar ANO Konvenciju par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Īpaši daudz bija
pārstāvju no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas ombuda, Eiropas Pamattiesību
aģentūras, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas.
Diskusijas dokumentus, kuros ieskicēti pārraudzības mehānisma pienākumi Eiropas līmenī
un izteikti priekšlikumi par dažādu Eiropas Savienības institūciju un aģentūru līdzdalību,
prezentēja profesore Liza Vadingtone. Diskusijas rezultāti tiks pievienoti Eiropas Komisijas
ierosinājumiem, kas plānoti 2011. gada otrajai pusei. Profesores Vadingtones dokumenti
tiks papildināti un drīzumā būs pieejami sabiedrībai.
Saziņai: Politikas koordinatore Janina Arsenjeva | janina.arsenjeva@edf-feph.org | T +32 282 46
02

Ģimeņu un Eiropas Savienības politikas sociālā integrācija: invaliditātes dimensija
15. oktobrī EDF tika uzaicināts uzstāties konferencē, ko sadarbībā ar ES Beļģijas
prezidentūru rīkoja ES Ģimeņu organizāciju konfederācija. Konferences tēma: “Ģimeņu un
ES politikas sociālā integrācija. Kur mēs esam?” Konferencē tika pārrunātas dažādas
sociālās integrācijas problēmas, tādas kā izglītības iespējas un informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, kā arī veselības aprūpes iespējas un patērētāju tiesības.
EDF direktore Karlotta Besozzi tika aicināta iesaistīties seminārā par tēmu “Garais ceļš uz
integrēto Eiropu – progress un izredzes cilvēkiem ar invaliditāti un aprūpes vajadzībām”.
EDF direktore savā uzrunā koncentrējās uz paradigmu maiņu, ko sekmējusi ANO
Konvencija attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām un uz ģimeņu lomu. Vēl viņa
iepazīstināja ar darbu pie nostājas dokumenta, ko izstrādājusi EDF Padomdevēju komiteja
jautājumos par cilvēkiem, kam nepieciešams lielāks atbalsts, kā arī ar darbu par galvenajām
invaliditātes tendencēm Eiropā 2020. gadā, nodarbinātības un sociālās integrēšanas
stratēģijām, kā arī problēmām saistībā ar efektīvas Eiropas invaliditātes stratēģijas
izveidošanu.
Kādā prezentācijā tika rādīts video ar nosaukumu “Neredzamā invaliditāte: ģimenes
aprūpētāja portrets”. Tajā tika atspoguļotas grūtības, kas diendienā jāpārvar mātei, kuras
dēlam ir smaga invaliditāte un nepieciešama pastāvīga palīdzība, lai viņam nodrošinātu
iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi paša dzīvoklī. Šī māte saņem ļoti minimālu atbalstu no
Francijas valsts institūcijām, turklāt vēl sastopas ar nosodījumu par savu izvēli. Šajā
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seminārā tika prezentēts arī divu Francijas cilvēku ar invaliditāti organizāciju (Francijas
Paralizēto cilvēku asociācija (APF) un Cilvēku ar garīgās veselības problēmām vecāku un
draugu asociāciju nacionālā apvienība (UNAPEI) darbs, kura mērķis ir panākt tiesības
cilvēkiem ar invaliditāti saņemt palīdzību un palīglīdzekļus, izdarot labojumus 2005. gadā
pieņemtajā “Likumā par invaliditāti”, kā arī novēršot likumdošanas nepilnības attiecībā uz
noteikumiem par pieejamo laika un atbalsta apjomu. Viņi arī informēja par kādu
interesantu, ģimenes aprūpētājiem sagatavotu rokasgrāmatu, kā arī par tiešsaistes
pakalpojumu, kur var uzzināt par iespējām aprūpētājiem izmantot atelpas centrus.
Read more on the conference here.
Saziņai: EDF direktore Carlotta Besozzi | carlotta.besozzi@edf-feph.org | +32 282 46 00

Oktobrī EDF atkal piedalījās augstākā līmeņa tikšanās
13. oktobrī EDF Eiropas Komisijas augstākajā līmenī tika uzaicināts piedalīties pilsoniskās
sabiedrības tēmai veltītā sapulcē. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumu pārstāvēja EDF
prezidents Janniss Vardakastanis, Alains Faure, izpildkomitejas loceklis un EDF direktore
Carlotta Besozzi. Sapulcei galvenokārt bija informējošs raksturs, un nekādi konkrēti lēmumi
tajā netika pieņemti. Nākamā augstākā līmeņa tikšanās paredzēta 2011. gada 31. martā un
1. aprīlī.
Tikšanās laikā Eiropas Komisija informēja par turpmāko Eiropas Invaliditātes stratēģiju, ko
Komisāru kolēģija kā paziņojumu pieņēma 9. novembrī. Kā pielikums tika pievienots darba
dokuments angļu valodā, kur iekļauts to darbu saraksts, ko Eiropas Komisija plāno paveikt
līdz 2015. gadam, kā arī pamatdokuments, kurā argumentēti izteiktie priekšlikumi.
EDF uzsvēra nepieciešamību garantēt, lai tiek pieņemts nevis otrs Eiropas Komisijas rīcības
plāns, bet reāla stratēģija, aicinot ES institūcijas pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes
lēmumu, balstoties uz šo stratēģiju. Tāpat EDF ierosināja izveidot Invaliditātes komiteju,
kuru pēc kārtas vadītu kāda no dalībvalstīm, nevis pašreizējā augstākā līmeņa grupa.
Dalībvalstu pārstāvji arī saņēma katra pa kopijai no vēstules, ko EDF biedri bija nosūtījuši
valstu ministriem.
Vēl šajā tikšanās reizē tika apspriesti šādi punkti:
- Pētījums par e-pieejamību, ko pasūtījis Informācijas Sabiedrības ģenerāldirektorāts,
ņemot vērā likumdošanas par e-pieejamību prezentāciju. EDF prezidents uzsvēra, ka
ir svarīgi nejaukt pieejamību ar pielietojamību, un norādīja uz nepieciešamību
pieejamības novērtēšanā izmantot standartus un starptautiski atzītas vadlīnijas.
-
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Eiropas Komisija arī informēja, ka 2011. gadā Eurostat plāno ieviest statistisko
moduli par Invaliditāti un sociālo integrāciju (EDSIM). Valstu statistikas iestādes
saņems ierobežotu uzaicinājumu izteikt priekšlikumus, un tās saņems finansējumu,
lai sekmētu šī moduļa ieviešanu. Valstīs, kur nevarēs izmantot statistikas iestādes,
tiks izsludināts uzaicinājums privātorganizācijām ar līdzīgu pieredzi šajā jomā.
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-

Jaunākā informācija par pilnvarojumiem Eiropas standartizācijas iestādēm nozarēs,
kas atbildīgas par pieejamību informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT)
(pilnvarojums 376), par ēku pieejamību (pilnvarojums 420), kā arī jaunā
pilnvarojuma prezentācija Dizains visiem (pilnvarojums 473), kas ietver pašreizējo
rūpniecības izstrādājumu standartu pārskatīšanu un jaunu standartu izveidošanu.

-

Tika sniegta informācija par ANO Konvencijas likuma par Cilvēkiem ar invaliditāti
konferenci, kas notika septembra sākumā. Austrija paziņoja, ka tā savu ziņojumu
ANO Komitejai iesniegs tuvāko nedēļu laikā. Ursica kungs, Slovēnijas pārstāvis un arī
Komitejas loceklis, paskaidroja, ka Komitejai nepieciešami papildu resursi, jo līdz šim
ticis izskatīts tikai viens ziņojums, tāpēc pastāv nopietns risks, ka darbs netiks
paveikts kvalitatīvi.

-

Interesanta bija IF (Starptautiskā dalītā mugurkaula (spina bifida) un hidrocefālijas
asociācija) prezentācija par nepilnībām veselības aprūpes un pakalpojumu
pieejamībā, ar ko cilvēki, kas slimo ar spina bifida un hidrocefāliju, sastopas vairākās
ES dalībvalstīs, un par nepieciešamību garantēt turpmākās aktivitātes ES līmenī. Šajā
sapulcē piedalījās EDF valdes loceklis Pjērs Mertens.

EDF foruma biedru ziņas
Eiropas Autisma dienās 2010 Eiropas autisma slimnieki aicina vairāk pievērst uzmanību
ar autismu slimojošo veco cilvēku vajadzībām
Eiropas Autisma Dienas tika organizētas 2010. gada oktobra sākumā vienlaikus ar Katānijā
rīkoto asociācijas “Autisms Eiropā” IX starptautisko kongresu “Autisma nākotne”, uz kuru
ieradās 1300 dalībnieki no visas pasaules. Šajā reizē asociācija “Autisms Eiropā” vērsa
uzmanību uz faktu, ka mūsdienās cilvēkiem ar autismu un viņu ģimenēm bieži pietrūkst
atbalsta, kas vajadzīgs, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu, cilvēka cienīgu dzīvi.
Sabiedrībai novecojot, cilvēki ar autismu un viņu ģimenes sastopas ar ļoti komplicētām
grūtībām, un viņiem trūkst kvalificētas palīdzības. Tāpēc nepieciešama konkrēta rīcība, lai
cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) garantētu to pašu iespēju sniegtās
priekšrocības, ko bauda pārējie Eiropas pilsoņi. Evelyne Friedel, asociācijas “Autisms
Eiropā” prezidente, atzinīgi novērtēja pēdējos jaunievedumus cilvēku ar AST uz
pierādījumiem balstītā ārstēšanā un intervencijā. Atsaucoties uz Eiropas Padomes Ministru
komitejas rekomendāciju par novecošanu un cilvēkiem ar invaliditāti, viņa arī aicināja ES
dalībvalstis uz konkrētu rīcību, lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar autismu – jo īpaši
vecajiem ļaudīm – un sadarbotos Eiropas un starptautiskā līmenī, sekmējot apmaiņu ar
informāciju un labāko pieredzi.
Turpmāka informācija par asociācijas „Autisms Eiropā” IX starptautisko kongresu būs
pieejama drīz. Skatīt vairāk...
Asociācija “Autisms Eiropā” ir uzsākusi ziedojumu vākšanas kampaņu tiešsaistē. Skatīt šeit.
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Eiropas un starptautiskās ziņas
Standartizācija ir durvis uz koncepta Dizains Visiem īstenošanu Eiropā
Pieejamība visiem – tāda bija 2010. gada Pasaules standartu dienu centrālā tēma. 12.
oktobrī Eiropas Komisija sapulcināja standartizācijas galvenos izpildītājus un uzaicināja
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumu pastāstīt par galvenajām pieejamības problēmām.
Cilvēku ar invaliditāti kustība atbalsta šo lielisko iniciatīvu; ņemot vērā lietotāju ar
invaliditāti vajadzības, standartizācija veicina vienlīdzīgu pieejamību pilsētvidei,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, pakalpojumiem, kā arī uzlabo patēriņa
produktu dizainu.
Karlote Besozzi, Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) direktore, runāja par to, kāpēc
standarti patērētājiem ar invaliditāti ir tik svarīgi. Viņa arī pievērsās turpmākajiem
uzdevumiem, kas jāveic, lai panāktu Eiropu bez barjerām.
Pats galvenais – standarti ir būtiski svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti. Skaidrs, ka konkrētam
noteikumu kopumam jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīga pieeja sabiedrībai.
Vērā tiek ņemti visi faktori, sākot ar radīto vidi un beidzot ar transportu, precēm,
informāciju un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) un pakalpojumiem. Standarti ne tikai
novērš esošos šķēršļus; tie arī palīdz izvairīties no turpmākiem izņēmumiem. Turklāt
standartiem ir potenciāls uzlabot neatkarīgas dzīves iespējas.
Vairāk lasiet EDF mājas lapā.
Saziņai: Politikas koordinatore Nadège Riche | nadege.riche@edf-feph.org | +32 2 282 46
05
Necilvēcīga izturēšanās pret cilvēkiem ar invaliditāti sociālās aprūpes iestādēs
Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hamarbergs ziņo par necilvēcīgu
izturēšanos pret cilvēkiem ar invaliditāti sociālās aprūpes iestādēs. Kā piemēru viņš min
situāciju Bulgārijā, kur ierosināta kriminālizmeklēšana par 166 nāves un vēl 30 vardarbības
gadījumiem pret bērniem, kas dzīvo valsts iestādēs jauniešiem ar garīgām saslimšanām.
Tomass Hamarbergs to min kā nopietnu brīdinājumu ne tikai Bulgārijas varas institūcijām,
bet arī vairākām citām valstīm, kurās pastāv vecā tipa sociālās aprūpes iestādes bērniem
un pieaugušajiem. Vēl tagad Eiropā tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti spiesti dzīvot lielās,
atšķirtās un parasti nomaļus uzceltās sociālās aprūpes iestādēs. Daudzos gadījumos viņi
dzīvo standartam neatbilstošos apstākļos, ciešot no nožēlojamas nolaidības un nopietniem
cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti daudzos gadījumos priekšlaicīgas nāves apstākļi netiek
izmeklēti vai par tiem vispār netiek ziņots.
Vairāk varat izlasīt Eiropas Padomes komisāra blogā, komentāros par cilvēktiesībām.
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Ziņas no Maskavas: pirmais Krievijas cilvēku ar invaliditāti kongress
Ap 200 dalībnieku no Krievijas, Baltkrievijas, Serbijas, Nīderlandes un Vācijas pulcējās
Maskavā, lai apmeklētu četru dienu ilgo konferenci, ko organizēja asociācija “Eiropas
sadarbība antropozofiski ārstnieciskajā izglītībā un sociālajā terapijā” (ECCE). Šī bija pirmā
reize, kad Krievijā tika rīkots šāds kongress.
Uzaicināto lektoru vidū bija pārstāvis no ASV, Maskavas universitātes profesors,
specializēto institūciju delegāti, kā arī pašaizstāvības pārstāvji. Dalībnieki piedalījās apaļā
galda diskusijā ar 50 ekspertiem, kas tika rīkota, gatavojoties gaidāmajai ANO Konvencijas
likuma par Cilvēku ar invaliditāti ratifikācijai. Viens no dalībniekiem, ar vairākām smagām
invaliditātēm, rādīja multimediju prezentāciju par savu braucienu cauri Marokai, ko viņš
veica kopā ar savu atbalsta personu. Viņi abi bija no Vācijas un jau divus mēnešus veica
lekciju tūri pa Krieviju.
ANO pārstāvis Krievijā apliecināja savu atbalstu turpmākai kongresa attīstībai un apsolīja
sekmēt maznodrošināto personu apstākļu uzlabošanu. Baltkrievija pauda vēlēšanos
organizēt līdzīgu pasākumu.
Avots: the e-Journal of Inclusion Europe

Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniegtie valstu ziņojumi
Ķīna ir ceturtā valsts, kas Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniegusi savu valsts
ziņojumu, kas pašlaik pieejams tikai ķīniešu valodā, izņemot atsevišķus ziņojumus par
Honkongu un Makao, kas publicēti arī angļu valodā. Spānija, Tunisija un Peru bija pirmās
trīs valstis, kas Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejai iesniedza savus valsts ziņojumus. Lai
ieietu Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejas mājas lapas sadaļā, kur atrodami šie ziņojumi,
klikšķiniet šeit.
Avots: Starptautiskās invaliditātes alianses (IDA) Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris.

Cilvēktiesību padomes 15. sesija aicina pievērst vairāk uzmanības cilvēkiem ar invaliditāti
Cilvēktiesību padomes 15. sesija 2010. gadā notika laikā no 13. septembra līdz 1. oktobrim.
Padome nāca klajā ar vairākām rezolūcijām, kas aicināja pievērst vairāk uzmanības cilvēku
ar invaliditāti tiesībām – tiesībām uz mājokli, ūdeni un sanitāro mezglu, veselību un
izglītību, kā arī ar rezolūciju par jaunu, speciālu procedūru pilnvarojumu, lai samazinātu
sieviešu diskrimināciju, un ar prezidenta paziņojumu, kas atjauno neatkarīgo ekspertu
pilnvarojumu Haiti. Nākamā Padomes sesija plānota 2011. gada martā.
Lai uzzinātu vairāk par Cilvēktiesību padomes 15. sesiju, lūdzu, klikšķiniet šeit.
Avots: IDA Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris
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Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) samitā tiek ņemta vērā integrācija un izglītības
pieejamība
2010. gadā no 20. līdz 22. septembram Ņujorkā norisinājās Tūkstošgades attīstības mērķu
(Millennium Development Goals) samits. 22. septembrī ģenerālā asambleja vienprātīgi
pieņēma TAM samita noslēguma dokumentu. Tajā iekļauts rīcības plāns, kas paredz TAM
astoņus mērķus sasniegt līdz 2015. gadam, un paziņojums par nozīmīgu jaunu saistību
uzņemšanos ar mērķi sekmēt sieviešu un bērnu veselību un par citām iniciatīvām pret
nabadzību, badu un slimībām. Raugoties no cilvēku ar invaliditāti redzespunkta, noslēguma
dokuments ir daļēji apmierinošs ar trim skaidrām norādēm un vienu punktu, kas runā par
integrāciju un izglītības pieejamību. Lai iepazītos ar šo noslēguma dokumentu klikšķiniet
šeit, un, ja vēlaties izlasīt īsu 2010. g. TAM noslēguma dokumenta analīzi, ko veikusi
Starptautiskā Invaliditātes asociācija, klikšķiniet šeit.
Avots: IDA Cilvēku ar invaliditāti tiesību biļetens, 2010. g. septembris

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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