20 Νοεµβρίου, 2009

Έντιµη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κυρία Σωτηρούλα Χαραλάµπους,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
1463 Λευκωσία.

Φαξ: 22670993

Αγαπητή κυρία Υπουργέ,

Θέµα: Στήριξη του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Αναπηρία
(European Disability Pact).

Σας αποστέλλουµε την παρούσα, ως η αρµόδια Υπουργός για τη διαπραγµάτευση
θεµάτων στον τοµέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων
ευκαιριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως µέλη του Ευρωπαϊκού κινήµατος αναπήρων, και συγκεκριµένα της Οργάνωσης
οµπρέλα, του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Αναπήρων (European Disability Forum-EDF), θα
θέλαµε να σας προτείνουµε την ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τα Ίσα ∆ικαιώµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία, όπως φαίνονται στο επισυνηµµένο Σύµφωνο (Pact) που µας
στάληκε από το EDF.

Η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Σύµφωνου για την Αναπηρία ενσωµατώνει µια απαίτηση από
το Ευρωπαϊκό κίνηµα αναπήρων στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
και στους αντιπροσώπους των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αντιπρόσωπους από τα Θεσµικά Ευρωπαϊκά Όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
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διεκδίκηση ωθεί τους ηγέτες της Ευρώπης να δώσουν στις πολιτικές αναπηρίας µια σαφή
κατεύθυνση και ένα πλαίσιο για το µέλλον - η υποχρέωση θα ισχύ µέχρι το 2020.

Αυτό µπορεί να εξασφαλιστεί από µια δέσµευση από τους σχεδιαστές πολιτικής για τη
συστηµατική εκτίµηση των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία στις σχετικές ευρωπαϊκές
πολιτικές. Προϋποθέτει ότι οι στόχοι καθορίζονται, ότι η συνεργασία εξασφαλίζεται και
ότι η συνέχιση πραγµατοποιείται. Το Σύµφωνο για την Αναπηρία είναι ένα εργαλείο που
το ενσωµατώνει σε µια διαδικασία. Εντούτοις, µια τέτοια διαδικασία δεν αξίζει τίποτα
χωρίς υποχρέωση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο απευθυνόµαστε σε εσάς.

Είναι ουσιαστικό να γίνουν ενέργειες τώρα όπου η στρατηγική της Λισσαβόνας
βρίσκεται σε αναθεώρηση, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ανοικτών µεθόδων
συνεργασίας όπως αυτή της κοινωνικής ενσωµάτωσης και της κοινωνικής προστασίας,
της µακροπρόθεσµης φροντίδας και της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις
προώθησε µια διαβούλευση για µια νέα στρατηγική της αναπηρίας µέσα στο 2010. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε
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συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα
εργαλείο που να µπορεί να καθοδηγήσει τις µελλοντικές προσπάθειες και σε Ευρωπαϊκό
και Εθνικό επίπεδο.

Το Σύµφωνο για την Αναπηρία στοχεύει να φέρει αυτήν τη διευκρίνιση µε την ίδρυσή
του στην υπάρχουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υποστηρίζει
ότι η αναπηρία πρέπει να εξεταστεί σε αυτές τις πολιτικές σε ίσους όρους µε άλλες
εκτιµήσεις - εν συντοµία, το Σύµφωνο για την Αναπηρία είναι για την ολοκλήρωση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία µε στόχο να αρθούν τα εµπόδια για
συµµετοχή στην κοινωνία.

Σας επισυνάπτουµε το έγγραφο του European Disability Pact που περιγράφει την ιδέα µε
περαιτέρω λεπτοµέρειες.

Είµαστε σίγουροι ότι θα εξετάσετε το Σύµφωνο και την προώθησή του σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη το επόµενο Άτυπο Συµβούλιο των Υπουργών κάτω από την
Ισπανική Προεδρία, όπου θα τεθεί το θέµα.
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Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας και ευχαριστούµε από πριν.

Με εκτίµηση,

Μίκης Φλωρέντζος,
Πρόεδρος

Ανδρέας. Π. Χαπούπης,
Γεν. Γραµµατέας

Ταχ. Θυρίδα: 23513, 1684 Λευκωσία–Κύπρος
Τηλ.:(+357) 22 318 465
Φαξ: (+357) 22 318 463
E- mail: ccod-kysoa@cytanet.com.cy

P. O. Box: 23513, 1684 Nicosia-Cyprus
Tel.: (+357) 22 318 465
Fax: (+357) 22 318 463
E- mail: ccod-kysoa@cytanet.com.cy
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