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Bevezető

Kedves Önérvényesítők!

Az Önérvényesítők Európai Platformjának
Hírlevelében sok érdekes cikket találtok.

Ebben a hírlevélben bemutatjuk nektek
az Inclusion Europe új igazgatóját.
Őt Milannak hívják.
Csehországból származik.

Olvashattok az Európai Unióról.
Elmondjuk
•

mi az Európai Unió?

•

hogyan működik?

•

mit tesz,

hogy segítsen az értelmi fogyatékossággal élő embereknek?

Szó lesz az ENSZ Egyezmény 24. cikkéről.
Ez a cikk az inkluzív oktatásról szól.

Interjút készítettünk 1 önérvényesítővel,
aki Amerikába utazott 1 konferenciára.

Őt Harry-nek hívják
és az EPSA egyik vezetője.
Ő maga gyűjtötte a pénzt,
hogy el tudjon utazni.
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Ha van olyan videó,
vagy történet,
amit meg szeretnél velünk osztani,
küldd el nekünk e-mail-ben ide:
s.el-amrani@inclusion-europe.org

Üdvözlettel:
Soufiane El Amrani
Szerkesztő

Interjú az új igazgatóval
Hol dolgoztál az Inclusion Europe előtt?

Korábban Csehországban dolgoztam.
Például sokat foglalkoztam a kiváltással.

Ez azt jelenti,
hogy a fogyatékossággal élő emberek
kiköltöznek az intézetekből.
Kisebb lakásokba költöznek
és a helyi közösség részei lehetnek.

Én felügyeltem ezt a folyamatot.
Képzést nyújtottam szakembereknek.

10 intézet zárt be Csehországban.
15 ezer ember költözött kisebb lakásokba.
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Milyen változásokat szeretnél elérni
az értelmi fogyatékos emberek életében Európában?

Nagyon tetszik nekem az EPSA felhívása:
Legyen ez az utolsó generáció,
akik előítéletektől
és szegregációtól szenvednek.

A szegregáció azt jelenti,
hogy a fogyatékossággal élő emberek
másoktól elszigetelve élnek.
Ez nem helyes!

Mit szeretsz a legjobban a munkádban?

A feladatom,
hogy az Európai Uniós döntésekben
az értelmi fogyatékossággal élő emberek
érdekeit képviseljem.

Ezt nagyon élvezem.
Meghallgatom az érintett embereket.
Igyekszem bevonni őket
az őket érintő döntésekbe.

Tetszik,
hogy sok különböző emberrel találkozok.
Velük 1 közös célért dolgozunk.
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Mi az Európai Unió?
Az Európai Uniót
röviden EU-nak is nevezzük.
Az EU 1 csoport,
ami 28 országból áll.
Ezeket tagállamoknak nevezzük.

Az országok azért csatlakoztak
a csoporthoz,
hogy erősebbek legyenek.
A politikában
és a gazdaságban.

Az EU törvényeket alkot.

Az EU legfontosabb intézményei:
•

az Európai Parlament

•

és az Európai Bizottság.

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament olyan hely,
ahol fontos döntéseket hoznak.
Például törvényeket alkotnak.

Az Európai Parlamenti képviselők hozzák
ezeket a döntéseket.
Ők képviselik az összes embert,
akik az Európai Unióban élnek.
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Az Európai Unióban élő emberek
5 évente választanak Európai Parlamenti képviselőket.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság együttműködik
az Európai Parlamenttel.

Az Európai Bizottság törvényjavaslatokat küld
az Európai Parlamentnek.

Az Európai Bizottság ellenőrzi,
hogy a tagállamok betartják-e
az elfogadott törvényeket.

Hogyan segít az EU
az értelmi fogyatékossággal élő embereket?

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló
ENSZ Egyezmény
1 nagyon fontos dokumentum.

Az Egyezmény aláírásával
sok ország elfogadta
a fogyatékossággal élő emberek jogait.

Az EU
és a legtöbb tagállam is
aláírta az Egyezményt.
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Ez azt jelenti,
hogy ígéretet tettek.
Megígérték,
hogy jobbá teszik
a fogyatékossággal élő emberek életét.
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek életét is.

Az EU törvényeket hoz ennek érdekében.
És sok pénzt költ ennek érdekében.

Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia

Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia 1 terv.
Az Európai Bizottság készítette el a tervet.
Ebben azt tervezték meg,
hogyan védik meg
a fogyatékossággal élő emberek jogait
a következő 10 évben.

A stratégia legfontosabb témái:
•

Részvétel:

Mindenkinek joga van részt venni
a társadalom életében.
•

Egyenlőség:

Mindenki megérdemli,
hogy tisztelettel bánjanak vele.
•

Foglalkoztatás:

Mindenkinek joga van dolgozni.
•

Egészség:

Mindenkinek joga van orvoshoz menni,
ha szüksége van rá.
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•

Oktatás:

Mindenkinek joga van tanulni.
•

Hozzáférhetőség:

Mindekinek joga van
hozzáférni a fontos szolgáltatásokhoz.

A Stratégia keretében létrejött
az Európai Hozzáférhetőségi törvény.

Az Európai Hozzáférhetőségi törvény célja,
hogy mindenki hozzáférjen a fontos szolgáltatásokhoz.

Például,
hogy az internetes vásárlás egyszerűbb legyen.
Hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek is
tudják használni.

Szervezetek

Az Európai Bizottság pénzt ad szervezeteknek,
hogy fontos célokért dolgozzanak.

Sok szervezet dolgozik azért,
hogy megvédje a fogyatékossággal élő emberek jogait
Európában.

Például:
•

az Európai Fogyatékosságügyi Fórum,

röviden: EDF
•

és az Inclusion Europe.
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Ezek a szervezetek
•

felhívják a figyelmet a fogyatékos emberek jogaira

•

és megvédik a fogyatékos emberek jogait.

Például az Inclusion Europe
az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogait védi.

Megosztjuk a tapasztalatainkat
és az ötleteinket arról,
hogyan tehetjük jobbá az érintettek életét.

Együtt dolgozunk az Európai Parlamenttel.
Emlékeztetjük a parlamenti képviselőket,
mit kell tenniük,
hogy segítsék az érintett embereket.

Arra is emlékeztetjük őket,
hogy tegyék könnyen érthetővé az információkat.
Hogy minél többen megérthessék a fontos dolgokat.

Az Inclusion Europe fontos része
az Önérvényesítők Európai Platformja.
Ezt röviden EPSA-nak hívjuk.

Az önérvényesítés azt jelenti,
hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek
kiállnak magukért.
És felszólalnak a jogaikért.

Az EPSA tagjai európai önérvényesítő csoportok.
A vezetőket a tagok választják.
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Az Európai Unió segít abban,
hogy az értelmi fogyatékos emberek
megkapják a megfelelő támogatást.

Inkluzív oktatás
Az inkluzív oktatást azt jelenti,
hogy a fogyatékossággal élő gyerekek
a többi gyerekkel együtt járhatnak iskolába.

Az inkluzív oktatáshoz mindenkinek joga van.
Az inkluzív oktatáshoz való jog
szerepel az ENSZ Egyezményben.

Az ENSZ ellenőrzi,
hogy a fogyatékos gyerekek megkapják-e
a megfelelő oktatást Európában.

Azt ellenőrzik,
hogy az országok betartják-e,
amit ígértek,
amikor aláírták az ENSZ Egyezményt.

Az ENSZ javaslatokat tesz az országoknak,
hogyan tartsák be az ígéreteket.

Az Inclusion Europe meggyőzte az ENSZ-t,
hogy az inkluzív oktatás fontos.

Az ENSZ egyet értett ebben.
Ez jó hír!
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Az Inclusion Europe
és 1 másik szervezet együtt dolgozik.
Hogy az inkluzív oktatást hirdessék.

Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum
rövid neve: EDF.

Az EDF konferenciát szervezett
az ENSZ Egyezményről.
A résztvevők arról beszéltek,
mennyire sikerül betartani az ENSZ Egyezményt.

Interjú Harry-vel
Harry az EPSA egyik vezetője.
És a Mencap nevű,
angol szervezet munkatársa is.
Nemrég pénzt gyűjtött arra,
hogy el tudjon menni 1 önérvényesítő találkozóra.
Az önérvényesítő világtalálkozó
Amerikában volt.

Mi a feladatod?

Segítem az igazgató munkáját.
Az igazgató vezeti a szervezetet.

Én képviselem a szervezetet
szakmai eseményeken.
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Például a Parlamentben is felszólaltam már
az értelmi fogyatékos emberek érdekében.

Most meg akarom győzni
a helyi parlamenti képviselőmet.
Hogy beszéljen arról,
hogyan hat a fogyatékos emberekre
az EU-ból való kilépés.

Az Egyesült Királyság lakói
2016 júniusában úgy döntöttek,
kilépnek az Európai Unióból.

Mi a feladatod az EPSA-ban?

A vezetőség tagja vagyok.
Az a feladatom,
hogy népszerűsítsem az önérvényesítést.
És, hogy önérvényesítő konferenciákon beszéljek.

Tavaly például arról beszéltem,
hogyan kell létrehozni
önérvényesítő csoportokat.

Arról is beszéltem,
hogy önérvényesítőként,
hogyan győzöm le az akadályokat a munkám során.

Kérlek mondd el,
hogy gyűjtöttél pénzt,
hogy elmehess az Önérvényesítő világtalálkozóra.
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Az interneten keresztül gyűjtöttem a pénzt.
4 hét alatt sikerült összegyűjtenem.

Miért akartál elmenni?

Hogy elmondhassam a gondolataimat
az önérvényesítésről.
És együtt
nagy változásokat érjünk el.

Beszélni akartam több témáról:
•

az oktatásról

•

a munkáról

•

a közlekedésről

•

és a barátságról.

Mindenkinek joga van hallatni a hangját.
Rá kell vennünk az országunk vezetőit,
hogy egyet értsenek ebben.

Követhetitek Harry-t a Twitter-en:
a @HarryRoche11Ha címen.
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Az EPSA hírlevelét az Inclusion Europe jelenteti meg
3 havonta.
Cím: Rue d’Arlon 55.
1040 Brussels, Belgium
Telefonszám: 0032-2-502 28 15

Bővebb információkért írj nekünk ide:
informtaion@inclusion-europe.org

Az EPSA hírlevelét
az ÉFOÉSZ fordította le angolról magyarra.

Cím: 1093 Budapest,
Lónyay u. 17. 1. emelet 1.
11-es kapucsengő
Telefonszám: +36-1/411-1356; 411-1357
E-mail: efoesz@efoesz.hu
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