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Στις 17 και 18 Νοεμβρίου, 2012, το Ευρωπαϊκό κίνημα των ατόμων με αναπηρίες συγκεντρώθηκε
στην Κύπρο, για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με την ευκαιρία και για σκοπούς
υποστήριξης της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκπρόσωποι των
οργανώσεων-μελών του EDF απ’ όλη την Ευρώπη στους οποίους περιλαμβάνονταν και δέκα
αντιπρόσωποι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, αξιωματούχοι της
Κυπριακής Κυβέρνησης, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συζητούσαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να φτάσουμε σε μια Ευρώπη πιο προσβάσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Συμβουλίου, το EDF ενέκρινε Δήλωση με
θέμα την οικονομική κρίση, ενόψει και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2012.
Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες και 24 από αυτά την έχουν ήδη κυρώσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση,
επίσης, έχει καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης. Γι’ αυτό και η Ένωση έχει αναλάβει την
υποχρέωση να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς επίσης τα
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η συζήτηση της Συνάντησης
του Διοικητικού Συμβουλίου του EDF επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:
-

Υλοποίηση της Σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέτρα για τη διευκόλυνσή της.
Παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού Νομοθετήματος για την Προσβασιμότητα και την
νομοθετική ρύθμιση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων μέσα στο 2013.
Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020: πώς να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της
ενσωμάτωσης και της κατάργησης των διακρίσεων.

«Η Σύμβαση ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να φέρει μια καινούργια μεταβολή του κρατούντος
παραδείγματος, για να αλλάξει την κοινωνία και τους εαυτούς μας και τον τρόπο που οργανωνόμαστε
σαν κίνημα των ατόμων με αναπηρίες. Το να είμαστε οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, δεν σημαίνει
ότι αυτομάτως καθοδηγούμαστε από τη Σύμβαση. Πρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για να
παρακινούμε την κοινωνία προς μια εποχή της αλλαγής. Τώρα, εν καιρώ κρίσης, αυτό είναι ακόμα πιο
σημαντικό: «εμείς, τα άτομα με αναπηρίες δεν θα δεχτούμε να γίνουμε τα θύματα μιας κρίσης για την
οποία δεν ευθυνόμαστε», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του EDF, κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, κατά την
έναρξη της Συνεδρίασης.
Η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου, κ. Ελίζα Σαββίδου, τόνισε
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα νομικά και θεσμικά εργαλεία για την

υλοποίηση της Σύμβασης. «Η πραγματική προστασία αυτών των δικαιωμάτων δεν είναι θέμα
φιλανθρωπίας ή ευαισθησίας αλλά θέμα νομικό, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιμετώπιση
διακρίσεων που γίνονται για λόγους αναπηρίας είναι ταυτόσημη με την αντιμετώπιση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας», είπε η κ. Σαββίδου.
Ο Ευρωβουλευτής και Μέλος της Διακομματικής Ομάδας για την Αναπηρία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Τάκης Χατζηγεωργίου, στη δική του συνεισφορά στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του EDF δεσμεύτηκε να εργαστεί μαζί με το Ευρωπαϊκό κίνημα των ατόμων με
αναπηρίες: «Δημοκρατία σημαίνει να αναζητάς και να προσελκύεις τις ευάλωτες και κοινωνικά
αποκλεισμένες ομάδες, ειδικά τα άτομα με αναπηρίες, στο σχεδιασμό πολιτικών και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα. Πάνω απ’ όλα σημαίνει να τους αφουγκράζεσαι και να
εργάζεσαι στο πλάι τους», είπε ο κ. Χατζηγεωργίου.
Ως εκπρόσωπος της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κ. Σωτηρούλας
Χαραλάμπους, η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, κ.
Χριστίνα Φλουρέντζου, συνεχάρη το EDF για την εποικοδομητική και μακροχρόνια προσπάθεια που
έχει καταβάλει για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, και υπογράμμισε ότι
«παρά την κρίση, θα συνεχίσουν τον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».
Ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας, κ. Νάκης Τσόκκος, επισήμανε τις προσπάθειες του Δήμου Αγίας
Νάπας για ίσες ευκαιρίες και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες καθώς και τον αγώνα
ενάντια στη διάκριση. «Παρά τις προσπάθειές μας το θέμα της προσβασιμότητας παραμένει
προβληματικό, όχι επειδή λείπει η καλή θέληση από μέρους μας, αλλά λόγω της περιορισμένων
πόρων που διατίθενται για την πραγματοποίηση τέτοιων έργων», είπε ο κ. Τσόκκος.
> ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους έχουν χτυπηθεί με δυσανάλογη
βαρύτητα από την κρίση, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι συνθήκες ζωής τους και να τεθούν σε
κίνδυνο τα κοινωνικά τους δικαιώματα, το EDF κατά τη Συνέλευση του ΔΣ του στην Κύπρο, ενέκρινε
Δήλωση για το θέμα της κρίσης με την οποία ζητά κοινωνικές επενδύσεις για να
προστατευθούν και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Δήλωση
αυτή θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε όλους τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων, ενόψει της επερχόμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 με 23
Νοεμβρίου 2012.
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Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα που
εκπροσωπεί τα συμφέροντα 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρίες στην Ευρώπη. Αποστολή του
EDF είναι, με την ενεργή εμπλοκή του στην ανάπτυξη πολιτικών και υλοποίησή τους στην Ευρώπη, να

διασφαλίσει για τα άτομα με αναπηρίες πλήρη πρόσβαση και βασικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Το
EDF είναι μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία, και επί του παρόντος προεδρεύει του
διοικητικού οργάνου της.

