
Бюлетин  на EASPD за Април 2008 
 
Политически теми 
 
За повече информация за Европейската политика,моля не се колебайте да се свържете с 
Jelle Reynaert :jelle.reynaert@easpd.eu  или на +32 2 282 46 11 
 
1.Конвенцията на ОН получи 20тата си ратификация 
Конвенцията за правата на хората с увреждания получи 20тата си ратификация на 
03.Април 2008 г. ,ускорявайки влизането в сила на Конвенцията и  нейния 
Незадължителен протокол 30 дни по-късно.Това отбелязва голям важен момент в 
усилието да се промотира, запази и осигури пълното и равнопоставено присъединяване 
на всички човешки права и основни свободи на хората с увреждния както и да се  
промотира тяхното лично достойнство. 
Според  официалните служби на Обединените Нации, бързото влизане в сила на 
Конвенцията и  неиния Незадължителен протокол,който беше отворен за подпис на 30. 
Март 2007 ,се дължи на силната отдаденост на страните-членки на Обединените Нации, 
а също така и на правозащитните организации на хората с увреждания, които бяха 
средството за съставяне на Конвенцията. Приета от Генералното Събрание през 
Декември 2006 г., Конвенцията беше един от най-бързите договори обсъждани от 
Обединените Нации. 
 
2.Правителствена среща в Словения по проблемите на хората с увреждания  
На 22 и 23 Май, годишната конференция за хората с увреждания ще се състои в 
Словения. По същото време всички ЕС министри-ангажирани с темата за хората с 
увреждания ще се срещнат да обсъдят основните проблеми и  принципи , като 
ратифициране и прилагане на Конвенцията на ООН за Правата на хората с Увреждания. 
Съобщението на EASPD за Правителствената среща  по проблемите на хората с 
увреждания е достъпно на уебсайта на easpd или директно 
тук:http://www.easpd.eu/LinkClick.aspx?fileticket=39777443633951386571413D&tabid=46
00&stats=false. 
 
3.Европейски форум на хората с увреждания-Отворено Писмо до Комисар Барозо 
по повод предложението за Европейско Директива за борба с дискриминацията 
срещу хората с увреждания. 
 
Уважаеми  Г-н Президент, 
Пиша ви с голямо удовлетворение по повод публичното изявление, направено от 
вашите служби, че ще бъде представено предложение за  Европейска Директива за 
борба с дискриминацията срещу хората с увреждания пред Колегията от Комисари на 
края на Юни като част от обширен Социален пакет'. 
Това е най-добрият отговор, който вие, заедно с Комисар Владимир Шпидла бихте 
могли да дадете на кампанията'1милион за Хората с увреждания', която Европейският 
форум на хората с увреждания EDF проведе през последната година и която събра 
подкрепата на над 1.364.984 граждани, включително изтъкнати национални и 
европейски политици, представители на широка разновидност от цивилни граждански 
организации, професионални организации и държавни глави. 
 
От голямо значение е  също факта, че това е първата гражданска  инициатива, 
последвана от Европеиската Комисия , дори преди влизането в сила на Договора от 
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Лисабон. Всички граждани ще се радват на вашето решение, тъй като то поставя 
позитивен пример за демократичен диалог между Европейската комисия и хората на 
Европа. 
Европейският  форум на хората с увреждания EDF провежда кампания за специална 
директива за хората с увреждания от 2000та година. През 2003 г. ,на приключването на 
Европейската година на Хората с увреждания, Европейската комисия, докато 
заявяваше, че все още моментът не е дошъл, заяви, че ще има специфична директива за 
хората с увреждания. 
 
Европейският форум на хората с увреждания би желал да изрази своята благодарност и 
подкрепа за такава важна инициатива, която ще послужи за подкрепа  на 
недискриминацията и да установи здрава връзка между Хората с увреждания, 
недискриминацията и Човешките Права в цялия Европейски Съюз. 
До днес твърде много граждани с увреждания бяха останали сред най-незабележимите 
и пренебрегнатите, сагрегирани в институции или дори в техните домове; беше им 
отказан достъп до образование, назначаване на работа, транспорт, социални или 
здравни услуги, нямаха  достъп до информация, телевизия ,  кино и ресторанти като 
всички останали хора....Европейското законодателство ще осигури на хората с 
увреждания  достъп  да всички права в ЕС и да се възползват за първи път от правото 
на свободно придвижване, от което те бяха лишавани толкова дълго време. 
50 милиона души с увреждания в цяла Европа и техните семейства чакат с нетърпение 
за едно амбициозно и ефективно законодателство, което ще се заеме с правата на 
хората с увреждания във всички страни от техния  живот, способно да създаде промяна 
и да направи ЕС наи-напредналия регион за права на хората с увреждания. 
Европейският  форум на хората с увреждания EDF е очертал предложение за 
законодателство с подкрепата на правни експерти,публикувано на нашият уебсайт.Ние 
сме на вашите услуги за по-нататъшно съдействие. 
Също така е критично такова законодателство адекватно да се отнася към ситуацията 
на множествена дискриминация, в което всички хора с увреждания да намерят себе си с 
оглед на техната възраст, пол, религия или вярвания ,етнически произход, сексуална 
ориентация. Европейският форум на хората с увреждания апелира също към всички 
институции на ЕС да придвижат напред обсъждането на законодателни мерки, които 
ще подсилят борбата с дискриминацията на всички становища от Стария(член) 13 
Европеиският форум на хората с увреждания също се обръща към Съвета на ЕС, към 
Страните Членки, които ще бъдат призовани да вземат решение по това предложение и 
към Европейския Парламент, който е подкрепил Специалните Директиви за хората с 
увреждания в толкова много изявления, резолюции и доклади   през последните седем 
години, да поддържат за  напред законодателство, което несъмнено да приближи 
гражданите до ЕС. 
Yannis Vardakastanis-Президент на Европеиският форум на хората с увреждания. 
 
 
Други 
1.Информация за членовете 
Конференцията  на Румънските доставчици на услуги за хора с увреждания се състоя на 
28 Март 2008 г.  в Одрадея, област Bihor-в западната част на Румъния. Събитието е 
организирано от Ruhama Fondation, членка на EASPD в партнйорство с Департамента 
по образователни науки, Факултета по Социално-Хуманитарни науки, Университета на 
Одрадея и Teaching-Staff resource Center Bihor(структура подпомагаща учителската 
дейност) 
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Конференцията  цели да допринесе за развитието на интегриран подход  
към различните институционализирани системи, а също така  и действия, политика и 
услуги за хората с увреждания. 
Конференцията също се фокусира и върху работата в мрежа между доставчиците на 
услуги за хора с увреждания, които работят на територията на Област Bihor,имайки за 
промер Форумът-организиран от EASPD. Присъствали са 82ма участника-работещи в  
здравната сфера,образователната сфера  и сферата на социалните грижи . 
 
2.Вариа 
 а. Конференция за сексуалния живот на хората с увреждания 
Тази еднодневна конференция посветена на Сексуалния Живот, ще изучава 
законите,политиката и практическите промени ,засягащи  сексуалния живот на хората с 
умствена изостаналост. Ключови говорители като Професор Хилар Браун, Саломонс 
Центре(Salomons Centre), Richard Curen, Respond, Michelle McCarthy от Tizard Centre. 
Ключови теми по време на конференцията ще се насочат към: 
- Организиране на запознанства 
-Границата между съгласие и насилие 
-Родители с умствени увреждания 
-Законът 
-Подкрепа на сексуалните отношения между хората 
-Контрацепция 
-Сексуално малтретирани хора 
Повече информация на:http://www.pavpub.com/pavpub/conferences/index.asp 
 
Дейности на EASPD за 2008 
 
Австрия, Виена   15-17 Септември 2008 
15ти:Заключителна Конференция по проекта  “ Качество на живот”  
16ти: Заключителна Конференция по проекта  “Лиценз за Европейска Грижа” 
 17ти: Постоянен Комитет, Общо събрание и Избори 
 
Повече информация за Конфренцията може да се намери в Предварителната покана в 
анекс и  от сега нататък на сайта на EASPD от месец Май. 
Регистрацията ще бъде отворена на 15ти Май.Бихме искали да ви напомним, 4е всички 
трябва да се регистрират, също така и само за дейностите в Сряда.Това ще улесни 
организацията на озвучаването по време на различните събития. 
 
Берлин,Германия   27-29 Ноември 2008  
27-28ми:  Конференция за „Важността на Ценностите,Религията и Вярата при 
Доставката на Услуги за Хората с Увреждания”. 
29ти: Дейности на  EASPD, Постоянен Комитет,Борд 
                                                        


