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Политически теми 
 
  

Успешен диалог между евродепутатите и неправителствените 
организации за заетостта на хората с увреждания 

_______________________________________________________   
Във вторник, 26-ти януари, 2010 година, EASPD в сътрудничество с BAG: WfbM 
покани членовете на Европейския парламент на диалог относно заетостта на 
хората с увреждания. Около 15 евродепутати приеха поканата и се явиха лично 
на дискусията.  
Основният въпрос на конференцията бе положението на пазара на труда за 
хората с увреждания в рамките на Европейския съюз. Много евродепутати 
представиха актуалната ситуация в техните страни и споменаха, че голям брой 
служители от „защитените работилници” е трябвало да бъдат уволнени по 
време на финансовата криза.  
Аксел Виленберг, член на Борда на BAG: WfbM, не беше в състояние веднага 
да се присъедини към дискусията, затова колегата му Томас Умсонст пое 
възможността да говори за законодателството в областта на защитените 
работилници: в Германия служител на такъв вид работилници не може да бъде 
освободен. Той постави акцент и върху важната роля на работилниците като 
част от професионалната рехабилитация и участието в трудовия живот, и 
спомена значението на заетостта за участниците в защитените работилници.  
Домакини сред евродепутатите бяха Джийн Ламбърт от Великобритания и 
Биргит Сипел от Германия. Джийн Ламбърт се концентрира върху неотложната 
необходимост от сътрудничество на европейска основа на всички хора, 
участващи в тази област. Освен това, тя изказва съжаление за факта, че 
процентът на заетост на хора със сериозни увреждания не е достатъчно висок 
и подчерта необходимостта от разработване нови подходи.  
Франц Волфмайер, президент на EASPD, се позова на Европейската година за  
борба с бедността и социалното изключване, и подчерта, че хората с 
увреждания принадлежат към най-бедните слоеве на обществото. Хората с 
увреждания и техните семейства се сблъскват с високи разходи за осигуряване 
на тяхното съществуване. Подходяща платена работа е единственото решение 
по този въпрос. Освен това, според него предимствата на социалната сигурност 
са очевидни.  
Европейската комисия също така беше представена от Инмакулада Пласенсия  
(заместник-началник на отдела за интеграция на хора с увреждания в рамките 
на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”), 
която каза, че в момента Европейската комисия разработва нова стратегия за 
хората с увреждания, и че нейният отдел работи и по ратифицирането на 
Конвенцията на Обединените нации.   
Присъстваха също така многобройни организации и доставчици на услуги за 
хора с увреждания от цяла Европа, сред които Белгия, Австрия, Италия, 
Франция, Португалия, Гърция, Ирландия, Германия и Румъния. По време на 
дискусията, евродепутатите изложиха усилията си в Комисията на ЕС за 
напредък в прехода към общ пазар на труда, за разработване на алтернативи и 
за преоценка на специални действия, тъй като разходите за осигуряване на 
преживяване на едно лице са достигнали високи нива. Въпросът за разходите 



беше повдигнат няколко пъти, тъй като и заетостта на хората с увреждания е 
свързана с необходимостта от повече средства, защото програмите за 
подкрепа и насърчаване на организации, които наемат хора с увреждания, 
трябва да бъдат финансирани.  
 

Европейската година за борба с бедността стартира в Мадрид 
___________________________________________________________________ 
На 21 януари 2010 г., Европейската Комисия и Испанското председателство на 
ЕС стартираха 2010 година като Европейска година за борба с бедността и 
социалното изключване под мотото „Стоп на бедността сега!” на среща в 
Мадрид.  
От 1983 г. насам са провеждани специални „Европейски години” с акцент върху 
конкретни теми. Тяхната основна цел е да се повиши обществената 
информираност и да се стимулира политически дебат в ЕС по дадена тема.  
Последните статистики на ЕС показват, че 17% от населението в ЕС (почти 80 
милиона европейци) в момента живеят под прага на бедността. Този тревожен 
факт силно резонира сред европейските граждани, разкрива скорошно 
проучване на Евробарометър за отношението към бедността.  
Всъщност, решението за определяне на 2010 г. за Европейска година за борба 
с бедността и социалното изключване бе взето преди икономическия спад.  
Въпреки това, „борбата с бедността и социалното изключване е неразделна 
част от преодоляването на кризата,” твърди Председателят на Европейската 
Комисия Жозе Мануел Барозу. „Твърде често най-уязвимите в общество са 
тези, които биват най-силно засегнати от влиянието на рецесията,” каза той. 
Барозу продължи заявявайки, че борбата срещу бедността ще продължи и след 
тази година, и ще бъде включена в дългосрочните планове на ЕС.  
„Европейската 2010 година трябва да действа като катализатор за повишаване 
на информираността и за изграждане на тласък за едно по-отворено общество, 
което е неразделна част от бъдещата стратегия на ЕС за 2020, която аз 
предложих,” заяви той.  
Владимир Шпидла, бившият комисар по заетостта, социалните въпроси и 
равните възможности, подчерта, че „един на всеки шест души в Европа са 
изправени пред ежедневна борба за свързване на двата края, но бедността 
може също така да засегне останалите от нас, и нашите общества като цяло.”  
Той продължи като отбеляза, че „докато повечето от инструментите за 
справяне с бедността са на национално ниво, три-четвърти от европейците 
също очакват помощ от ЕС.” 
"Европейската година поставя този въпрос в началото на дневния ред, така че 
Европа като цяло може да обедини усилията си за борба с бедността и 
социалното изключване,” заключи той.  
  

Международна федерация за спина бифида в Европейския парламент 
___________________________________________________   
На 27 януари 2010, в Европейския парламент успешно бе проведена срещата 
„Закон за борба с дефектите на невралната тръба в Европа сега!” организирана 
съвместно от Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия и 
Байер Шеринг Фарма, под домакинството на евродепутатите д-р Антония 
Първанова, г-жа Едит Естрела и г-жа Риа Омен-Руижтен.  
Заключителен доклад с резултати от изследване проведено в цяла Европа 
показва, че използването на фолиева киселина може да помогне за 



предотвратяване на спина бифида, като към момента броят на дефектите на 
невралната тръба не е намалял. Това се дължи главно на липсата на 
информация при жени, които планират бременност. Очаква се Европейският 
парламент да предприеме действия за решаване на проблема.  
За повече информация вижте:  
http://www.ifglobal.org/images/stories/act_against_europes_most_common_birth_def  
ects_report.pdf  
 
Разкриване на обществените нагласи към дискриминацията и равенството 
___________________________________________________   
Изследване проведено в цяла Европа показва, че според мнението на хората, 
дискриминацията по отношение на възраст и увреждания се увеличава. 
Участниците също така смятат, че неотдавнашната рецесия може да доведе до 
по-голяма дискриминация в пазара на труда. Европейската комисия провежда 
кампания „За различието - срещу дискриминацията,” която има за цел да 
повиши осведомеността по въпросите на равенството в Европа.  
През есента на 2009 г., кампанията организира Дни на различие в Кипър, 
Люксембург, Португалия и Швеция. Те бяха предназначени да запознаят 
широката общественост с въпросите за равенство и различие, като 
предоставят поглед върху антидискриминационните закони и как те защитават 
гражданите на ЕС.  
Кампанията също така организира годишна журналистическа награда, с която 
се отличават онлайн и вестникарски журналисти от ЕС, които са помогнали за 
повишаване на общественото разбиране за различието и проблемите на 
дискриминацията.  
Между 2004 и 2008 г., кампанията обиколи европейските градове пътувайки на 
голям камион с цел насърчаване на борбата срещу дискриминацията. Екипът 
пътуващ с камиона посети музикални, младежки и филмови фестивали, 
спортни събития и панаири на заетостта за разпространение на посланието за 
различие.  
Проучването на Евробарометър разгледа нагласите за дискриминацията в 
рамките на ЕС през 2009 година. Един от всеки шест души твърдят, че са 
претърпели някаква форма на дискриминация или тормоз през последните 
години поради техния пол, увреждания, етнически произход, възраст, сексуална 
ориентация, религия или убеждения. Както и през 2008 – когато бе проведено 
подобно проучване -- установи се, че възрастта е сред най-често срещаните 
причини хората да докладват за дискриминация, с изказване на 6% от 
анкетираните, че това е било проблем за тях.  
Налице е рязко покачване на проявената дискриминация, основана на възраст 
и увреждания. През 2009 г., 58% от анкетираните заявиха, че дискриминацията 
основана на възраст е широко разпространена, в сравнение с 42% през 2008. 
При дискриминацията основана на увреждания цифрата е 53%, сравнена с 45% 
през миналата година.  
Европейците изглежда са притеснени, че икономическия спад може, в 
определен момент, да обостри неравенството. Например, 64% от анкетираните 
смятат, че рецесията може да доведе до по-висок процент на възрастовата 
дискриминация в трудовия пазар. Етническия произход (57%) и уврежданията 
(56%) също са маркирани като ключови области, където дискриминацията може 
да се увеличи.  



Във времена като тези, антидискриминационната политика трябва да бъде 
използвана за защита на уязвимите групи в обществото.  
Въпреки това, 49% от европейците се опасяват, че техните страни могат да 
приемат политики и бюджети насочени с по-малък приоритет към насърчаване 
на равенството и различието, поради рецесията. Само около една трета от 
хората възприемат ситуацията по друг начин.  
Изглежда политиците не са включили в своята дейност необходимостта от 
повишаване на осведомеността за антидискриминационното законодателство. 
Както и през 2008, само около една трета от анкетираните заявиха, че знаят 
правата си в случай, че станат жертви на дискриминация или тормоз. 
Общественото мнение е разделено по отношение на това дали държавите 
членки полагат достатъчно усилия за борба с всички форми на дискриминация. 
Докато 49% смятат, че се прави достатъчно, 44% са на обратното мнение.  
 
 

НОВИНИ 
 

Уебсайтът ImPaCT в Европа вече е онлайн! 
___________________________________________________________________  
ImPaCT в Европа, проект за мрежа в областта на ИКТ, координирана от EASPD,  
е съвсем нов уебсайт: www.impact-ineurope.eu. Сайтът ще послужи като 
хранилище на всички информационни проекти, и също така като център за 
информация на технологиите центрирани в личността в Европа. Той ще 
включва потребителски форум, затова ние насърчаваме всички членове и 
приятели на EASPD да се възползват от мрежата и да споделят опита си в 
използването на технологиите центрирани в личността, в постовете с въпроси и 
чрез участие в дискусии.  
Бихме искали също така да напомним на всички, че проучването върху ИКТ и 
помощните технологии все още е отворено и достъпно в уебсайтовете на 
EASPD и ImPaCT. Насърчаваме всички членове да го попълнят и да помолят 
своите контакти / мрежи да направят същото, така че да ни помогнат в 
събирането на колкото е възможно повече данни по тази тема. 
http://easpd.hft.org.uk  
 
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА: 3-4 Юни 2010 Конференция на тема „Какво за мен - 
Включително и най-изключените - Подобряване на качеството на живот на 
хората с висока необходимост от подкрепа” 
___________________________________________________________________  
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания насърчава, защитава 
и осигурява пълно и равно ползване на всички човешки права и основни 
свободи за всички лица с увреждания, и насърчава зачитането на тяхното 
присъщо достойнство. Хората с увреждания са лица с права, и те трябва да 
могат да претендират за тях и да взимат решения за живота си. Пълноценното 
и ефективно участие и включване в обществото е признато в Конвенцията. Ние 
сме ангажирани с ценностите на самоопределянето, овластяването, активното 
включване, равните възможности, ученето през целия живот и свободата на 
избор. Конвенцията на ООН и всички тези ценности трябва да се превърнат в 
реалност и за хората с висока необходимост от подкрепа. На Конференцията, 
лектори от Европа и извън нея ще проучат начините за насърчаване на тези 



важни ценности и за превръщането в реалност на Конвенцията на ООН в 
живота на хората с висока необходимост от подкрепа.  
 
На конференцията ние ще подходим към това чрез три основни теми:  

 Комуникация и взаимодействие  
 Активна подкрепа  
 Гражданство и включване  

 
Целите на конференцията са:  

 намиране на начини за насърчаване на основните ценности на 
Конвенцията на ООН  

 прилагане на Конвенцията на ООН за хората с висока необходимост от 
подкрепа 

 дискутиране, споделяне и взаимно обучение на най-добрите практики  
 създаване на мрежа  
 декларация и план за действие  

 
Кой трябва да присъства?  

 Специалисти, доставчици на услуги  
 Хора с увреждания и техните семейства  
 Изследователи, възпитатели  
 Политици 

 
Организатори: EASPD, NVC, Фондация за услуги на лица с интелектуални  
затруднения, FAIDD, Финска мрежа за интелектуални затруднения  
 
Място на конференцията: Scandic Continental, Хелзинки, Финландия  
Хотел: информацията ще бъде на разположение своевременно на 
www.easpd.eu   
 
Регистрация: информацията ще бъде на разположение своевременно на 
www.easpd.eu   
 
Дейности на EASPD: събота, 5-ти юни 2010 г  
 
Работни езици: английски - френски - фински  
 

Представяне на новия ни ЕДС доброволец Макрина Димоу 
___________________________________________________________________  
Здравейте, казвам се Макрина Димоу. Родом съм от Гърция и живея в Солун, 
където съм доброволец в организация за хора с увреждания, която се нарича 
IEA. Дойдох в Брюксел по проекта ЕДС. В момента се дипломирам по 
Физическо възпитание и физиотерапия за хора с увреждания. Брюксел е много 
интересен град и бях много ентусиазирана за идване ми тук. Брюксел е градът, 
където се намира Европейският парламент. Така че, се надявам да получа 
повече информация по теми като европейските политики в сектора за хората с 
увреждания, който е от голям интерес за мен. EASPD е организация, която се 
грижи за подобряване на правата на хората с увреждания. Ето защо дойдох в 
Брюксел и в EASPD. 


