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Η 3η ∆εκέµβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως Εθνική
Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, σύµφωνα µε το Ν.2430/1996, και αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για το κίνηµα των ατόµων µε αναπηρία και των
οικογενειών τους. Ο Νόµος αυτός αναγνώρισε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ως την τριτοβάθµια οργάνωση των ατόµων µε αναπηρία και
θεσµοθέτησε ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού Εταίρου της Ελληνικής
Πολιτείας για θέµατα που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία.
Με την ιδιότητα του Κοινωνικού Εταίρου, και όπως ακριβώς αναφέρεται στον Νόµο:
«Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο
της Βουλής, Έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία». Η υποβολή αυτής της Έκθεσης
δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα να αναδεικνύουµε θέµατα που είναι ζωτικής
σηµασίας για τα άτοµα µε αναπηρία και συνδέονται µε την άσκηση θεµελιωδών
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Είναι µία ευκαιρία για ανάληψη
πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη
δραστηριοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων, των ίδιων των ατόµων µε
αναπηρία αλλά και του ευρύτερου κοινού.
Η φετινή Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, η 3η ∆εκέµβρη 2002, αφιερώνεται στο
έτος 2003, το οποίο έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία».
Το φετινό θέµα της έκθεσης: «2003 Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία:
Πενήντα εκατοµµύρια Ευρωπαίοι µε αναπηρία αρνούνται τον παθητικό ρόλο και
διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό – οικονοµικό και πολιτικό
στερέωµα της Ευρώπης», επιλέχτηκε γιατί θεωρούµε ότι το 2003 πρέπει να
αντιµετωπισθεί ως η αφετηρία µιας διαδικασίας που θα συνεχισθεί και µετά το 2003
και θα καταστήσει σαφές ότι η αναπηρία είναι ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 1999 στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία
αποφασίστηκε να προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να
ξεκινήσει διαβουλεύσεις µε τα αρµόδια όργανα, έτσι ώστε το 2003 να ανακηρυχθεί
σε Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία.
Η παραπάνω πρωτοβουλία βρήκε τη θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και ιδιαίτερα της Ελληνίδας Επιτρόπου κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου, αφού στην
Ανακοίνωσή της «Για µια Ευρώπη χωρίς Φραγµούς» που εκδόθηκε το Μάιο του
2000 αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει πρόταση στο Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακήρυξη του 2003 σε Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε
Αναπηρία.
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2001 (2001/903/ΕΚ), το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαµβάνοντας υπόψη του τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και τη γνώµη
της Επιτροπής Περιφερειών αποφασίζει να ανακηρύξει το έτος 2003 «Ευρωπαϊκό
Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία».
Το εθνικό αναπηρικό κίνηµα δε θα µπορούσε παρά να είναι θερµός υποστηρικτής
αυτής της πρωτοβουλίας. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ως µέλος
του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία, έχει δεσµευτεί να συνεισφέρει µε
κάθε δυνατό µέσο στην επιτυχή έκβαση του Έτους σε παγκόσµιο επίπεδο,
συµµετέχοντας στο έργο προετοιµασίας µιας ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα
των ατόµων µε αναπηρία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµµετέχοντας ενεργά στην
κατάρτιση µιας Οδηγίας καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και στην
κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης, και τέλος σε εθνικό επίπεδο,
προετοιµάζοντας το εθνικό σχέδιο δράσης.
Στην Έκθεση αυτή, καταθέτουµε το συλλογικό µας όραµα, προσδιορίζοντας το
εννοιολογικό πλαίσιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία. Το
Ευρωπαϊκό Έτος παρέχει µια µοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του ζητήµατος των
αρνητικών διακρίσεων που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία και για την προώθηση
νέων πολιτικών που θα συµβάλλουν στη σταδιακή εξάλειψη των διακρίσεων και στην
ενίσχυση της συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στα δρώµενα της κοινωνίας όπου
ζουν. Το Ευρωπαϊκό Έτος είναι µια µοναδική ευκαιρία για την προώθηση της
Ατζέντας για την αναπηρία και γι’ αυτό απαιτείται η δράση όλων των εµπλεκόµενων
φορέων, µέσω µιας προσέγγισης που θα εστιάζει στην ευρεία συνεργασία.
Στην Έκθεση αυτή, παραθέτουµε µια σειρά από συγκεκριµένες προτάσεις για δράση
προς όλους του φορείς που έχουν σχέση µε το θέµα. Είναι δράσεις, οι οποίες µπορούν
να αναληφθούν κατά τη διάρκεια του Έτους και να συνεχισθούν και µετά από αυτό,
συνιστώντας την κληρονοµιά του Έτους, συµβάλλοντας σε µία διαδικασία που θα
επιφέρει πραγµατική ισότητα σε όλες τις κατηγορίες των ατόµων µε αναπηρία και τις
οικογένειές τους.
Γιάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος της ΕΣΑΕΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε µελέτη της Eurostat1 (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το
ποσοστό των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση µε το
σύνολο του πληθυσµού είναι περίπου 12%, µε διαφορές µεταξύ των κρατών – µελών,
από 9,3% στην Ελλάδα µέχρι 15,3% στην Ισπανία.
Αναµφίβολα τα άτοµα µε αναπηρία είναι µια οµάδα πληθυσµού που είναι
εκτεθειµένη στον κίνδυνο της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού2. Σύµφωνα
µε µελέτες:
•
•
•
•

Το µέσο οικογενειακό εισόδηµα είναι αρκετά χαµηλότερο σε ένα νοικοκυριό που
έχει ένα µέλος µε αναπηρία.
Υπάρχει σαφής συσχέτιση µεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθµού
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
Οι γυναίκες µε αναπηρία είναι συχνότερα θύµατα φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού.
Τα άτοµα µε αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύµατα συνήθως δεν αντιµετωπίζουν
τον κίνδυνο της φτώχειας, βιώνουν όµως έναν ακραίο κοινωνικό αποκλεισµό, τον
εγκλεισµό.

Ο κοινωνικός αποκλεισµός των ατόµων µε αναπηρία οφείλεται στον τρόπο
οργάνωσης των κοινωνιών, ο οποίος είναι τέτοιος ώστε συχνά τα άτοµα µε αναπηρία
βιώνουν τη διάκριση στην καθηµερινή τους ζωή. Η διάκριση βασίζεται από τη µία
πλευρά στην προκατάληψη της κοινωνίας και από την άλλη στα εµπόδια που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία για την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνία.
Όσο αφορά στους φόβους, τους µύθους και την προκατάληψη της κοινωνίας έχει ως
αποτέλεσµα τις χαµηλές προσδοκίες ως προς τα άτοµα µε αναπηρία καθώς επίσης και
το στιγµατισµό αυτών.
Όσο αφορά στα εµπόδια, αυτά εντοπίζονται στην έλλειψη ή την περιορισµένη
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης, στην έλλειψη ή
την περιορισµένη πρόσβαση στην απασχόληση, στην έλλειψη ή την περιορισµένη
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως: υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες,
δηµόσια διοίκηση, κοινωνικό περιβάλλον, µέσα µεταφοράς, κοινωνία της
πληροφορίας.
Τόσο ο στιγµατισµός όσο και τα εµπόδια που συναντούν τα άτοµα µε αναπηρία στην
καθηµερινή τους ζωή βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε το είδος και τη βαρύτητα
της αναπηρίας. Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µία ανοµοιογενή οµάδα
πληθυσµού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
επιδειχθεί στα άτοµα µε αναπηρία που δεν µπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν, όπως
είναι τα άτοµα µε αυτισµό, µε νοητική υστέρηση, µε πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία
χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στην καθηµερινή τους ζωή.
1

Eurostat 1995 Statistics in Focus 1995/10 Disabled Persons Statistical Data
Disability and Social Exclusion in the E.U.: Time for change, tools to change, Final Study Report
2002
2
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Τα άτοµα µε αναπηρία ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώµατα µε
τους «άλλους» πολίτες και έχουν δικαίωµα στην απόλαυση των ίσων ευκαιριών και
όχι της φιλανθρωπίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε ήδη από την ίδρυσή της την ανάγκη να επιτύχει
οικονοµική αλλά και κοινωνική συνοχή. Το άρθρο 13 της Συνθήκης του Amsterdam
δίνει στο Συµβούλιο τη δυνατότητα να αναλαµβάνει δράσεις για την καταπολέµηση
των διακρίσεων και καλεί τα Κοινοτικά Όργανα να λαµβάνουν υπόψη τους τις
ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία κατά την υιοθέτηση µέτρων και την εφαρµογή της
νοµοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της «Για µια Ευρώπη χωρίς φραγµούς»
καλεί τα κράτη – µέλη να ενισχύσουν τις δεσµεύσεις και να συµβάλλουν στη
δηµιουργία οικονοµιών και κοινωνιών που θα περιλαµβάνουν όλους. Η πρόκληση
είναι όχι µόνο να παρέχεται βελτιωµένη υποστήριξη στους αποκλεισµένους ή σε
εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισµού αλλά και να αντιµετωπίζονται ενεργά
οι διαρθρωτικοί φραγµοί προς την κοινωνική ένταξη και να µειώνονται έτσι οι
περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισµού.
Η Απόφαση της ανακήρυξης του 2003 σε Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία
έρχεται να ενδυναµώσει τη συζήτηση γύρω από την λήψη µέτρων για την προώθηση
των ίσων ευκαιριών, την καταπολέµηση των διακρίσεων και την εξάλειψη των
εµποδίων, να προωθήσει τα δικαιώµατα και να ενισχύσει το επίπεδο ενηµέρωσης σε
θέµατα αναπηρίας.
Η χώρα µας, µε το αναθεωρηµένο της Σύνταγµα, µε το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων
µε Αναπηρία να ξεκινάει από την Αθήνα, την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το πρώτο εξάµηνο και µε τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004, έχει τη
χρυσή ευκαιρία να καταγράψει τη δική της διακριτή συνεισφορά στη διαµόρφωση
ενός νέου ευρωπαϊκού µοντέλου για την αναπηρία που θα στηρίζεται στο ευρωπαϊκό
κοινωνικό πρότυπο, εµπλουτισµένο µε µια ισχυρή νοµοθεσία καταπολέµησης των
διακρίσεων.
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1. ΤΟ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Από τον πατερναλισµό στην
ισότιµη συµµετοχή
Η ανακήρυξη του 2003 σε Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία αποτελεί ένα
γεγονός, το οποίο µπορεί να συµβάλλει στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση
της ελληνικής κοινωνίας για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
∆ιανύουµε όµως µια περίοδο που συντελούνται βαθιές αλλαγές όσο αφορά στον
τρόπο προσέγγισης ζητηµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία, αλλαγές που
πηγάζουν από τη µια µεριά απ’ τις κοινωνικό – οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις
που έχουν συντελεστεί στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία και από την άλλη από
τις πρωτοβουλίες που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
άτοµα µε αναπηρία.
Σε αυτό λοιπόν το υπό διαµόρφωση κοινωνικό – οικονοµικό και πολιτικό
περιβάλλον, ως εθνικό αναπηρικό κίνηµα έχουµε χρέος να προσδιορίσουµε το
ιδεολογικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους των Ατόµων µε Αναπηρία, ένα πλαίσιο
αρχών έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος να λειτουργήσει ως προωθητική δύναµη
ανατροπής κατεστηµένων, αντιλήψεων και νοοτροπιών και να τοποθετήσει το άτοµο
στο επίκεντρο των εξελίξεων ως υποκείµενο της τύχη του και όχι ως αντικείµενο
οίκτου του κοινωνικού του περιβάλλοντος.
¾ Προς ένα πολυδιάστατο µοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας
Ο ορισµός της αναπηρίας αποτέλεσε θέµα εκτενούς συζήτησης τις τελευταίες
δεκαετίες. Ο τρόπος που η κάθε κοινωνία ορίζει την αναπηρία σχετίζεται άµεσα µε τη
βάση στην οποία τοποθετεί τα προβλήµατα της αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτής της
συζήτησης, δύο ήταν µέχρι σήµερα τα βασικά µοντέλα προσέγγισης:
Με βάση το παραδοσιακό / ιατρικό µοντέλο, η αναπηρία ορίζεται ως τη σωµατική,
νοητική, αισθητηριακή ή ψυχολογική απόκλιση από το «φυσιολογικό», απόκλιση η
οποία οφείλεται σε ασθένεια, ατύχηµα ή άλλους ιατρικούς λόγους. Με βάση το
ιατρικό αυτό µοντέλο, το άτοµο µε αναπηρία βιώνει λειτουργικούς περιορισµούς,
µερικοί από τους οποίους αντιµετωπίζονται µε ιατρικές παρεµβάσεις µε στόχο την
αποκατάσταση, άλλοι όµως οδηγούν σε µία µόνιµη στέρηση της συµµετοχής του
ατόµου από τις διάφορες δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής.
Πρόκειται για µία προσέγγιση, η οποία τοποθετεί τα προβλήµατα της αναπηρίας στο
ίδιο το άτοµο µε αναπηρία, αγνοώντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στο
άτοµο και το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή έχει πατερναλιστικά χαρακτηριστικά
και οδηγεί σε αυταρχική και πολλές φορές βίαιη αντιµετώπιση των ατοµικών και
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία. Ουσιαστικά είναι το ιδεολογικό
περίβληµα των πολιτικών που οδηγούν στην κοινωνική περιθωριοποίηση και τον
κοινωνικό αποκλεισµό των ατόµων µε αναπηρία, γιατί διαµορφώνουν συνθήκες
παράλληλων δοµών και υπηρεσιών, αποκόπτοντας τα άτοµα µε αναπηρία από την
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική δραστηριότητα.
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Αντίθετα, το κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η
αναπηρία δεν πρέπει να ιδωθεί ως ατοµικό αλλά ως κοινωνικό ζήτηµα. Οι δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους
ατοµικών λειτουργικών περιορισµών αλλά συνέπεια της αδυναµίας της κοινωνίας να
λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόµων αυτών. Αυτή η
προσέγγιση θέτει την ευθύνη για την ανεµπόδιστη άσκηση των βασικών ανθρωπίνων
και κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία στο κοινωνικό -πολιτικό
εποικοδόµηµα. Νόµοι, κανονισµοί, συµπεριφορές δηµιουργούν εµπόδια, τυπικούς και
άτυπους φραγµούς θέτοντας τα άτοµα µε αναπηρία στο έλεος του
κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος, και όχι σε θέση υποκειµένου ώστε να µπορούν
να λειτουργήσουν ισότιµα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Τα τελευταία όµως χρόνια πολλοί είναι οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού και διεθνούς
αναπηρικού κινήµατος και της επιστηµονικής κοινότητας που έρχονται να
συµφωνήσουν ότι τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία δεν µπορούν να
αποδοθούν ούτε στο άτοµο αυτό καθ’ αυτό αλλά ούτε και στην κοινωνία
αποκλειστικά. Κατ’ επέκταση δεν µπορούµε να αναζητήσουµε τη λύση για τα
προβλήµατα της αναπηρίας µόνο στο άτοµο ή µόνο στην κοινωνία όπως έχουν
υποστηρίξει µέχρι σήµερα το παραδοσιακό / ιατρικό και το κοινωνικό µοντέλο
αντίστοιχα.
Αποτέλεσµα αυτής της κριτικής, που έχουν υποστεί και τα δύο µοντέλα που
παρουσιάσαµε παραπάνω, είναι η ανάπτυξη µιας νέας προσέγγισης, ενός
πολυδιάστατου µοντέλου, το οποίο συνδέει το ιατρικό και το κοινωνικό µοντέλο
αναπηρίας. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η αναπηρία είναι ένα φάσµα εννοιών τριών
διαστάσεων: σώµα – λειτουργίες – δοµή.
Το Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να αναδείξει αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση για την
αναπηρία που συνδέει πολιτικές που αφορούν τόσο τη θέσπιση ισχυρών νοµοθεσιών
καταπολέµησης των διακρίσεων όσο και τη δηµιουργία κοινωνικού ιστού ασφάλειας
και προστασίας µέσω του σχεδιασµού και της εφαρµογής συγκεκριµένων θετικών
δράσεων.
¾ Προς µια νέα πολιτική για την αναπηρία
Η πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα για την αντιµετώπιση των θεµάτων της
αναπηρίας σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο που ορίζει την αναπηρία. Χώρες οι οποίες
έχουν υιοθετήσει το ιατρικό µοντέλο προσέγγισης ακολουθούν προνοιακή κοινωνική
πολιτική, ενώ αντίθετα χώρες που έχουν υιοθετήσει το κοινωνικό ακολουθούν το
µοντέλο των ατοµικών δικαιωµάτων.
Στο πλαίσιο της προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, η αναπηρία αντιµετωπίζεται ως
ατοµική µειονεξία που κάνει το άτοµο ανίκανο να εργαστεί και γενικά να
λειτουργήσει µέσα στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής οι διάφοροι
φορείς σχεδιάζουν για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των πολιτών ενώ στους πολίτες
µε αναπηρία παρέχονται επιδόµατα και άλλες ειδικές υπηρεσίες, ξεχωριστές απ’
αυτές που παρέχονται στους υπόλοιπους πολίτες.
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Αντίθετα, το µοντέλο των ατοµικών δικαιωµάτων απορρίπτει την ιδέα ότι ο
κοινωνικός αποκλεισµός είναι αναπόφευκτο επακόλουθο της αναπηρίας. Σύµφωνα µε
το µοντέλο των ατοµικών δικαιωµάτων, στόχος είναι η ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία στο ισχύον σύστηµα και όχι η ανάπτυξη παράλληλου συστήµατος.
Σήµερα αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουν τα κράτη είναι
δυνατόν ή και επιβάλλεται θα λέγαµε, να βασίζονται και στα δύο παραπάνω
µοντέλα, τα οποία µπορούν να αλληλοσυµπληρώνονται και όχι να
αλληλοσυγκρούονται. Τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελούν µία ανοµοιογενή οµάδα, οι
ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κατηγορία και τη βαρύτητα
της αναπηρίας. Τα άτοµα µε αναπηρίες ανάλογα µε την κατηγορία και τη
σοβαρότητα της αναπηρίας αντιµετωπίζουν και διαφορετικούς φραγµούς. Γίνεται
συνεπώς αντιληπτό ότι ορισµένες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία, όπως άτοµα µε
βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, έχουν την ανάγκη προνοιακής κοινωνικής πολιτικής
ενώ κάποιες άλλες κατηγορίες έχουν την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα ένταξης
στο ισχύον κοινωνικό σύστηµα.
Η ιστορία τόσο της Ευρώπης όσο και της χώρας µας, ως ένα βαθµό, συνδέονται
άµεσα µε αυτό που αποκαλείται σήµερα ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Η Ευρώπη
ανάπτυξε ισχυρές δοµές κοινωνικής προστασίας σε αντίθεση µε άλλες περιοχές του
κόσµου. Αυτό το ευρωπαϊκό κεκτηµένο οφείλουν οι πολίτες της Ευρώπης να το
προστατεύσουν και να το µετασχηµατίσουν έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Η αναπηρία και συνεπακόλουθα τα άτοµα µε
αναπηρία, µε διαφοροποιήσεις φυσικά, ήταν πάντοτε στον πυρήνα των πολιτικών των
ευρωπαϊκών χωρών για την κοινωνική προστασία. Παράλληλα στις Η.Π.Α. και άλλες
χώρες τις τελευταίες δεκαετίες θεσπίστηκαν νοµοθεσίες καταπολέµησης των
διακρίσεων και ανάδειξης των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των ανθρώπων
µε αναπηρία.
Το Ευρωπαϊκό Έτος οφείλει να συµβάλει στην προώθηση της νέας δηµιουργικής
σύνθεσης που θα µεγιστοποιεί τα οφέλη που συνεπάγεται ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση συνδυασµένων πολιτικών, στο πλαίσιο µιας ολιστικής προσέγγισης του
ζητήµατος.
¾ Προς µια νέα προσέγγιση της αρχής της ισότητας
Η αρχή της ισότητας κατέχει περίοπτη θέση σ’ όλα τα επίσηµα κείµενα για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως είναι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και ο
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Κανένα όµως από τα παραπάνω κείµενα δεν
περιέχει σαφή ορισµό της ισότητας. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
δόθηκαν τόσες και τόσο διαφορετικές ερµηνείες στην έννοια αυτή.
Για αρκετές δεκαετίες, επικαλούµενοι την αρχή της ισότητας, επιδιώχθηκε η
οµοιότητα µε την υποχρέωση της ίδιας µεταχείρισης όλων των ανθρώπων. Η µη
τήρηση της αρχής αυτής συνιστούσε (και συνιστά) διάκριση. Η ιστορία µας παρέχει
αρκετά παραδείγµατα της σύγχυσης αυτής που επικρατεί γύρω από το νόηµα της
ισότητας. Σε πολλές χώρες οι οµάδες πίεσης για τα δικαιώµατα των γυναικών, τη
φυλετική ισότητα, τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων ξεκίνησαν απαιτώντας ίδια
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µεταχείριση µε τους «άλλους». Συχνά οι εκστρατείες τους στέφθηκαν µε επιτυχία και
σε πολλές χώρες θεσπίστηκαν ή επεκτάθηκαν νόµοι κατά των διακρίσεων, οι οποίοι
απαγόρευαν κάθε είδος διαφορετικής µεταχείρισης.
∆εν άργησαν όµως όλα τα κινήµατα να διαπιστώσουν ότι οι νόµοι και οι πολιτικές
για την προώθηση της ίδιας µεταχείρισης δεν ήταν σε θέση να επανορθώσουν τις
υφιστάµενες ανισότητες. Η πραγµατική ισότητα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε
την προώθηση της ίδιας µεταχείρισης, όσο επικρατεί η άποψη ότι τα «διαφορετικά»
άτοµα πρέπει να προσαρµόζονται µονόπλευρα στα πρότυπα των «άλλων».
Έγινε συνεπώς αντιληπτό από τα κινήµατα για τα ίσα δικαιώµατα,
συµπεριλαµβανοµένου του αναπηρικού κινήµατος, ότι αυτό που πρέπει να
υποστηρίζουν είναι ο σεβασµός της ατοµικής και οµαδικής ιδιαιτερότητας. Με άλλα
λόγια , σύµφωνα µε την νέα προσέγγιση που δόθηκε στην αρχή της ισότητας, αυτό
που συνιστά διάκριση δεν είναι η διαφορετική αντιµετώπιση των ανθρώπων αλλά: α)
η διαφορετική αντιµετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόµοια θέση και β) η
όµοια αντιµετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση.
¾ Προς µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς
Η κοινωνία µας είναι µε τέτοιο τρόπο οργανωµένη ώστε συχνά τα άτοµα µε αναπηρία
οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισµό. Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι ένα
φαινόµενο που πέρα από τη διάσταση της οικονοµικής φτώχειας έχει και τη διάσταση
της κοινωνικής φτώχειας. Κοινωνικός αποκλεισµός είναι αθέτηση βασικών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση, την απασχόληση, τους πόρους , τη στέγαση, την υγειονοµική περίθαλψη,
την οικογένεια, την κοινωνική προστασία και την πολιτιστική ζωή. Κοινωνικός
αποκλεισµός είναι η παρεµπόδιση πρόσβασης στα παραπάνω κοινωνικά και δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες, η έλλειψη των οποίων συνήθως οδηγεί και στην οικονοµική
ανέχεια. Ο όρος του κοινωνικού αποκλεισµού χαρακτηρίζει δηλαδή τόσο µια
κατάσταση όσο και µία διαδικασία.
Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν δείξει τρεις βασικούς παράγοντες, οι
οποίοι οδηγούν τα άτοµα µε αναπηρία και / ή τις οικογένειές τους σε κοινωνικό
αποκλεισµό. Αυτοί είναι:
α) Χαµηλότερο εισόδηµα, λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης, αδυναµία εργασίας την
περίοδο της αποκατάστασης κ.ά.
β) Επιπρόσθετες οικονοµικές δαπάνες λόγω αναπηρίας όπως για τεχνικά βοηθήµατα,
για εργονοµική διευθέτηση κατοικίας, για προσωπικό βοηθό κ.ά.
γ) Εµπόδια: περιθωριοποίηση ή αποκλεισµός από υπηρεσίες και / ή κοινωνικές
δραστηριότητες
Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αν και είναι διαφορετικοί, έχουν µεταξύ τους ένα κοινό
βασικό γνώρισµα που είναι η διάκριση που υφίστανται το άτοµο µε αναπηρία αλλά
και η οικογένειά του σε καθηµερινή βάση.
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Γενικά τα άτοµα µε αναπηρίες είναι µία οµάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στον κοινωνικό
αποκλεισµό. Οφείλουµε όµως να κάνουµε ιδιαίτερη αναφορά σε κατηγορίες ατόµων
µε αναπηρία, οι οποίες είναι πρόσθετα αποκλεισµένες:
•

Άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης (όπως είναι τα
άτοµα µε αυτισµό, νοητική υστέρηση, πολλαπλές αναπηρίες): υπάρχει µια
σαφής συσχέτιση µεταξύ της σοβαρότητας της αναπηρίας και του βαθµού του
κοινωνικού αποκλεισµού που βιώνει το άτοµο. Όσο µεγαλύτερη είναι η
σοβαρότητα της αναπηρίας τόσο µεγαλύτερος είναι και ο βαθµός της
φτώχειας και του αποκλεισµού, ιδιαίτερα µάλιστα όταν δεν παρέχονται οι
απαιτούµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

•

Άτοµα µε αναπηρία που ζουν σε ιδρύµατα: στην περίπτωση αυτή µπορούµε
να µιλάµε για την πιο ακραία µορφή κοινωνικού αποκλεισµού, που είναι ο
εγκλεισµός. Τα άτοµα µε αναπηρίες που χρειάζονται υψηλό επίπεδο
φροντίδας στην καθηµερινή τους ζωή, συχνά στερούνται τη δυνατότητα της
ατοµικής επιλογής και του ελέγχου.

•

Γυναίκες µε αναπηρία αλλά και οι µητέρες, που στη χώρα µας ιδιαίτερα,
έχουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα του παιδιού µε αναπηρία, είναι
συχνότερα θύµατα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.

•

Άτοµα µε αναπηρία που ζουν σε αγροτικές, νησιωτικές, παραµεθόριες
περιοχές της Ελλάδας: Η γεωγραφική τοποθεσία που ζει το άτοµο µε
αναπηρία είναι ένας ακόµα παράγοντας που σχετίζεται µε τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Οι ευκαιρίες των ατόµων µε αναπηρία που ζουν σε αγροτικές,
νησιωτικές και παραµεθόριες περιοχές είναι συχνά περισσότερο
περιορισµένες από αυτών που ζουν στα µεγάλα αστικά κέντρα, καθώς οι
προσφερόµενες υπηρεσίες και η ποιότητά τους διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό.

•

Μετανάστες µε αναπηρία: η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τόπος
υποδοχής αρκετών µεταναστών και οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη µέριµνα για
τα άτοµα αυτά που είναι πρόσθετα αποκλεισµένα.

Η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την άρση των
εµποδίων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
¾ Προς µια κοινωνία χωρίς εµπόδια
Η διάκριση που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία συχνά βασίζεται στην
προκατάληψη, περισσότερο συχνά όµως οφείλεται στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν
τα άτοµα µε αναπηρία για την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνία.
•

Εµπόδια στην απασχόληση

Τα άτοµα µε αναπηρίες είναι δύο ή τρεις φορές πιο πιθανόν να βρεθούν σε
κατάσταση ανεργίας και µάλιστα µακροχρόνιας ανεργίας. Ο αποκλεισµός των
ατόµων µε αναπηρία από την απασχόληση βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τον
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αποκλεισµό από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την πρόσβαση, την κοινωνία της
πληροφορίας κ.ά.
•

Εµπόδια στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους τοµείς που συνδέονται άµεσα µε τον κοινωνικό
αποκλεισµό, είτε ως αποστέρηση της εισόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως
έξοδος προκαλούµενη από τις ίδιες τις ισχύουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Παράγοντες όπως η περιοχή κατοικίας του ατόµου, η προσβασιµότητα και οι
προτεραιότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συνδέονται άµεσα µε τις
πιθανότητες ένταξης ή αποκλεισµού από την εκπαίδευση. Η πρόσβαση στην
εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα – κλειδί προκειµένου τα άτοµα µε αναπηρίες να
έχουν, ως ενήλικες, ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
•

Εµπόδια στο δοµηµένο περιβάλλον

Μολονότι τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί βελτίωση στο θέµα της εξάλειψης των
εµποδίων από το δοµηµένο περιβάλλον ( προσβάσιµα µέσα µαζικής µεταφοράς,
προσβάσιµοι δηµόσιοι χώροι κλπ.), παρόλα αυτά πολύ συχνά τα άτοµα µε αναπηρία
και οι οικογένειές τους αποκλείονται από υπηρεσίες και αγαθά λόγω εµποδίων στο
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Αυτά τα εµπόδια, σε συνδυασµό µε πιθανές
οικονοµικές δυσκολίες, λειτουργούν περιοριστικά στο να αναπτυχθούν ευκαιρίες
συµµετοχής σε κοινωνικές, πολιτισµικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (θέατρο,
κινηµατογράφος, άθληση, τουρισµός κ.ά.), αποτελώντας παράγοντες αποκλεισµού
και αποµόνωσης των ατόµων µε αναπηρία.
•

Εµπόδια στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλαγές και επιτεύξεις µπορούν να εξασφαλίζουν
µεγαλύτερη ανεξαρτησία, κινητικότητα και ποιότητα ζωής για τα άτοµα µε αναπηρία,
µπορούν όµως ταυτόχρονα – µε την άνιση προσφορά εξυπηρέτησης και πρόσβασης –
να οδηγήσουν σε επιπλέον αποµόνωση και αποκλεισµό.
Μια γρήγορη µατιά στις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο αρκεί για να µας
δείξει ότι έχουν σχεδιαστεί µόνο για χρήστες χωρίς προβλήµατα ακοής, όρασης κλπ.,
αγνοώντας τους πολυάριθµους χρήστες που δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτήν την
περιγραφή, οι ιδιαιτερότητες των οποίων πρέπει να προβλέπονται κατά το σχεδιασµό.
Τα άτοµα µε αναπηρία, πέρα από τον οικονοµικό και κοινωνικό αποκλεισµό,
αντιµετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήµατα εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου.
Είναι βέβαιο ότι τα άτοµα µε αναπηρίες που δε µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, θα
δυσκολευθούν να λάβουν πληροφορίες, να οργανώσουν δραστηριότητες, να
διατηρήσουν και να προάγουν την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνική,
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Τα συστήµατα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πρέπει να
συµπληρώνουν τα υφιστάµενα εργαλεία πληροφόρησης, να ενισχύουν τη
διαπροσωπική επικοινωνία και να αποτελέσουν τη µεγάλη ευκαιρία και για τα άτοµα
µε αναπηρία.
12
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Εµπόδια λόγω κοινωνικών συµπεριφορών

Το άτοµο πολύ συχνά έρχεται αντιµέτωπο µε αρνητικές κοινωνικές συµπεριφορές
που επιδεινώνουν την κατάσταση, µε ακραία περίπτωση την άσκηση σωµατικής και
ψυχολογικής βίας. Η περιθωριοποίηση µειώνει τις ευκαιρίες για ένα άτοµο µε
αναπηρία να συµβάλλει παραγωγικά στο νοικοκυριό και στην κοινωνία γενικότερα
και αυξάνει τον κίνδυνο το άτοµο να πέσει στην παγίδα της φτώχειας.
•

Εµπόδια πρόσβασης στον πολιτισµό

Με ιδιαίτερη έµφαση τονίστηκε πέρα από την οικονοµική φτώχεια και η «κοινωνική»
φτώχεια που βιώνει το άτοµο µε αναπηρία. «Κοινωνική» φτώχεια είναι η στέρηση
πρόσβασης σε βασικές δραστηριότητες της ζωής όπως είναι ο πολιτισµός, η
ψυχαγωγία, ο τουρισµός, η άθληση κ.ά.. Συχνά χώροι πολιτισµού όπως θέατρα,
κινηµατογράφοι, µουσεία δεν είναι προσβάσιµοι σε άτοµα µε αναπηρία.
•

Τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η οικογένεια του ατόµου µε αναπηρία

Πέρα από τα διάφορα εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία,
εµπόδια αντιµετωπίζουν και οι οικογένειες των ατόµων είτε µε τη µορφή κρίσης στις
σχέσεις της οικογένειας, είτε µε την αποστέρηση εισόδου ενός από τους γονείς,
συχνότερα της µητέρας, στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη µόνιµων υποστηρικτών
δοµών για τις οικογένειες µε παιδιά µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης (νοητική υστέρηση, αυτισµός, πολλαπλές αναπηρίες) κάνουν αβάσταχτο
το βάρος και συχνά παρατηρούνται ακραίες καταστάσεις όπως η κακοποίηση του
παιδιού, η αποµόνωση της οικογένειας και ο στιγµατισµός.
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2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σύµφωνα µε την Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/903/ΕΚ),
οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Ατόµων µε Αναπηρία είναι:
Α) «η ευαισθητοποίηση όσο αφορά στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία για
προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων τους ισότιµα.»
Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσµατική δράση σε
κλίµακα κρατών – µελών, η οποία πρέπει να συµπληρώνεται µε συντονισµένες
προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Έτος µπορεί να αποτελέσει τον
καταλύτη στην ευαισθητοποίηση του κοινού και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.
Β) «Η ενθάρρυνση του προβληµατισµού και της συζήτησης όσο αφορά στα µέτρα που
απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρία.»
Το Συµβούλιο για τη διατύπωση αυτού του στόχου έλαβε υπόψη του τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης
Μαρτίου 2000, όπου απευθύνεται έκκληση στα κράτη – µέλη να µεριµνήσουν
περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισµό στις πολιτικές τους για την απασχόληση,
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση και να καθορίσουν
δράσεις προτεραιότητας για τα άτοµα µε αναπηρία.
Επίσης, στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2000 επισηµαίνεται ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει ιδίως µε την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους το
σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρία σε
όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.
Τέλος, η Επιτροπή στις 10 Μαΐου 2000 υιοθέτησε ανακοίνωση «Για µια Ευρώπη
χωρίς φραγµούς», µε την οποία αναλαµβάνει να αναπτύξει συνολική στρατηγική για
να αρθούν τα εµπόδια, κοινωνικού, αρχιτεκτονικού κ.λ.π. χαρακτήρα, που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Γ) «Η προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών σχετικά µε την ορθή πρακτική και τις
αποτελεσµατικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.»
Για τη διαµόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού µοντέλου για την αναπηρία απαιτείται
ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο.
∆) «Η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών, ιδίως των
κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του
ιδιωτικού τοµέα, των ενδιαφερόµενων συλλόγων, των οµάδων εθελοντικής παροχής
υπηρεσιών, των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους.»
Για τη διαµόρφωση ενός νέου πολιτισµού για την αναπηρία απαιτούνται πολυµερείς
εταιρικές συµπράξεις.
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Ε) «Η βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε την αναπηρία και η προώθηση της θετικής
παρουσίασης των ατόµων µε αναπηρία.»
∆εδοµένου ότι ο αποκλεισµός των ατόµων µε αναπηρία συνδέεται αναπόσπαστα µε
τα εµπόδια που αφορούν τη συµπεριφορά και µε την έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε
την αναπηρία, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία, τις ανάγκες και τις δυνατότητες αυτών.
Στ) «Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ετερογένεια των µορφών αναπηρίας και των
πολλαπλών µορφών αναπηρίας.»
Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα πληθυσµού, οι ανάγκες
των οποίων ποικίλουν ανάλογα µε την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας, και
µόνο οι πολιτικές που σέβονται και λαµβάνουν υπόψη τους αυτήν την ανοµοιογένεια
µπορούν να λειτουργήσουν και να αποδώσουν.
Ζ) «Η ευαισθητοποίηση όσο αφορά τις πολλαπλές µορφές διάκρισης στις οποίες είναι
εκτεθειµένα τα άτοµα µε αναπηρία.»
Ορισµένες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία, όπως οι γυναίκες µε αναπηρία, οι
µετανάστες µε αναπηρία, αντιµετωπίζουν διττή ή και πολλαπλή διάκριση, η οποία
απορρέει από την αλληλεπίδραση της διάκρισης που οφείλεται στην αναπηρία και της
διάκρισης λόγω φύλου ή εθνικής προέλευσης.
Η) «Η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσο αφορά το δικαίωµα
των παιδιών και των νέων µε αναπηρία να έχουν ισότιµη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται
και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η
ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελµατικά µε την
εκπαίδευση των παιδιών και νέων µε αναπηρία προκειµένου να βελτιωθεί η
ενσωµάτωση των µαθητών και σπουδαστών µε αναπηρία στα κανονικά ή ειδικά
ιδρύµατα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών.»
Το Συµβούλιο κατά τη διατύπωση αυτού του στόχου έλαβε υπόψη του το ψήφισµα
του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 1990 σχετικά µε την ένταξη των παιδιών και νέων µε
αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο τονίζει ότι « τα κράτη – µέλη
συµφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την
ενθάρρυνση της ένταξης των µαθητών και σπουδαστών µε αναπηρία στο γενικό
εκπαιδευτικό σύστηµα».
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συµπίπτει χρονικά µε την
έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ατόµων µε Αναπηρία , αποτελεί µια µοναδική
ευκαιρία για τη χώρα µας και για τα άτοµα µε αναπηρία. Η Ελληνική Προεδρία
µπορεί να προσφέρει τη δική της συµβολή στη διαµόρφωση ενός νέου πολιτισµού για
την αναπηρία.
Το ευρωπαϊκό και εθνικό αναπηρικό κίνηµα αναµένει ότι η Ελληνική Προεδρία θα
συµβάλλει:
1. Στη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τοµείς προτεραιότητας,
όπως είναι: η διεύρυνση, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η δηµόσια
υγεία, η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή, η εκπαίδευση, η νεολαία, οι
µεταφορές, οι επικοινωνίες, ο τουρισµός και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
2. Στην προώθηση και την αναβάθµιση της Ατζέντας για την αναπηρία και των
θεµάτων που σχετίζονται µε τα άτοµα µε αναπηρία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Το Άτυπο Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Το Άτυπο Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα
συνεδριάσει δύο µέρες πριν από την Εναρκτήρια Τελετή του Ευρωπαϊκού Έτους
Ατόµων µε Αναπηρία, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο κατά την έναρξη της
Ελληνικής Προεδρίας. Οι Υπουργοί πρέπει να επωφεληθούν αυτού του Συµβουλίου
και να προετοιµάσουν το έδαφος προκειµένου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας να αναδειχτεί η διάσταση της αναπηρίας επιτυχώς.
Τα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν στην αναπηρία πρέπει να
συµπεριλαµβάνουν τα εξής:
•

τον τρόπο διασφάλισης της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας, κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, στους διάφορους σχετικά µε το
Συµβούλιο τοµείς.

•

σκέψεις και προβληµατισµούς πάνω στις προτάσεις που θα αποφασιστούν
τόσο κατά την Εαρινή Σύνοδο - που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες - όσο και
κατά την Τελευταία Σύνοδο - που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη.

•

προβληµατισµό όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό Έτος
Ατόµων µε Αναπηρία µπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση και αναβάθµιση
της Ατζέντας για την αναπηρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Υπουργοί θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Τελετής του
Ευρωπαϊκού Έτους Ατόµων µε Αναπηρία να παρουσιάσουν τα συµπεράσµατα των
συζητήσεών τους.
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H Εαρινή Σύνοδος
Στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου πρέπει να συµπεριληφθεί η δέσµευση
διασφάλισης πρόσθετων ωφελειών για τα άτοµα µε αναπηρίες από τη στρατηγική της
Λισσαβόνας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάγκη ανάπτυξης
συγκεκριµένων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί σε ισότιµη βάση η
ενσωµάτωση οικονοµικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντολογικών όρων στις
πολιτικές της Κοινότητας. Βάσει των συµπερασµάτων της Λισσαβόνας, πρέπει να
θεσπιστεί νοµοθεσία που δε θα παρεµποδίζει, αλλά αντίθετα θα ενισχύει τις
κοινωνικές πολιτικές, επιτρέποντας την προώθηση εκείνων των πολιτικών που
αφορούν στην πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Θεσσαλονίκη
Η Σύνοδος στη Θεσσαλονίκη πρέπει να συµπεριλάβει στα συµπεράσµατά της το εξής
αίτηµα: ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Αναπηρίες 2003 θα αποτελέσει το έναυσµα
για συγκεκριµένες εξελίξεις στην Ατζέντα για την αναπηρία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
προτείνουµε την εστίαση αυτών των συµπερασµάτων στο επιπλέον όφελος που
απορρέει από το άρθρο 13, το άρθρο για την καταπολέµηση των διακρίσεων στη
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Αίτηµα του ευρωπαϊκού και εθνικού αναπηρικού κινήµατος είναι η θέσπιση µίας
ευρείας Κοινοτικής Οδηγίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων, η οποία θα
µπορούσε να έχει ως νοµική της βάση το άρθρο 13. Τα άτοµα µε αναπηρία έχουν τα
ίδια δικαιώµατα όπως και όλοι οι άλλοι πολίτες. Μέσω της εφαρµογής της
Κοινοτικής Οδηγίας περί ίσης µεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία στην
Ευρώπη, η οποία θεσπίστηκε το Νοέµβριο του 2000, έχει γίνει ήδη το πρώτο βήµα
από τα κράτη - µέλη για τη θέσπιση µιας ευρείας νοµοθεσίας , η οποία να καλύπτει
όλα τα πεδία πολιτικής σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων.
Αυτή η ευρεία νοµοθεσία θα µπορούσε να καλύπτει όλους τους τοµείς αρµοδιότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τη ζωή των ατόµων µε αναπηρίες. Τέτοιοι
τοµείς κυρίως είναι: οι µεταφορές, η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην πληροφορία, η
κοινωνική προστασία, η δηµόσια υγεία, τα ζητήµατα καταναλωτή, η στέγαση, οι
τηλεπικοινωνίες. Μόνο µία τόσο ευρεία νοµοθεσία µπορεί πραγµατικά να εγγυηθεί
τον πλήρη σεβασµό στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας κατά Συµβούλιο
¾ Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
∆ιεύρυνση
Τα ζητήµατα απασχόλησης και καταπολέµησης των διακρίσεων των ατόµων µε
αναπηρία συνδέονται στενά µε τη διεύρυνση. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας, πρέπει να δοθούν πολιτικές γραµµές προς τις υπό ένταξη χώρες, που να
εστιάζουν στην κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία. Στην αξιολόγηση της
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πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υπό ένταξη χωρών,
πρέπει να συµπεριληφθεί η πολιτική που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ατόµων
µε αναπηρία. Κατά συνέπεια είναι σηµαντικό να διασφαλίσουµε ότι παρακολουθείται
η εφαρµογή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου σχετικά µε την κοινωνική ένταξη των
ατόµων µε αναπηρία, και ειδικότερα του Άρθρου 13 και της απορρέουσας από αυτό
Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως είναι η Κοινοτική Οδηγία για την ίση µεταχείριση
στην αγορά εργασίας.
Αναπτυξιακή Συνεργασία
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της
κοινότητας, να επισηµάνει την ανάγκη για τη σύνταξη µιας ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την κοινωνική πολιτική, η οποία να περιλαµβάνει
ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την αναπηρία και τους ηλικιωµένους – πράγµα το οποίο
είχε προγραµµατιστεί να ξεκινήσει το 2002, χωρίς όµως να έχει πραγµατοποιηθεί
µέχρι σήµερα. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για ένα
ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε την αναπηρία και την αναπτυξιακή
συνεργασία.
¾ Συµβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ζητηµάτων
Προστασίας του Καταναλωτή
Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να συµπεριλάβει στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την
Απασχόληση 2003, τη συνολική εικόνα της προόδου που έχει σηµειωθεί σχετικά µε
την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί ίσης µεταχείρισης στην Εργασία και την
Απασχόληση. Επίσης, πρέπει να συµπεριλάβει νέα ή βελτιωµένη νοµοθεσία, καθώς
και συµφωνίες ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και µέτρα που να
διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της υπάρχουσας νοµοθεσίας, όπως για
παράδειγµα παροχές και δράσεις στήριξης στον τοµέα της εύλογης προσαρµογής.
Κοινωνικός Αποκλεισµός & Φτώχεια
Υπό το πρίσµα της προετοιµασίας των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση 2003-2005, η Ελληνική Προεδρία πρέπει να διοργανώσει ένα
Σεµινάριο, µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και όσους λαµβάνουν αποφάσεις σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά στην ανάπτυξη των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε αναπηρίες. Τα συµπεράσµατα αυτού του
σεµιναρίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Εαρινή Σύνοδο.
Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν τη βάση για τη χάραξη πολιτικής
Με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσµατικών πολιτικών σχετικά µε την απασχόληση
και την κοινωνική ένταξη, αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής εφαρµογής
αυτών, είναι απαραίτητο να γίνει µια πλήρη ανάλυση της κατάστασης των ατόµων µε
αναπηρίες σε κάθε κράτος-µέλος, βάσει όµως συµφωνηµένων συγκρίσιµων δεικτών.
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Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να διοργανώσει ένα Συνέδριο µαζί µε την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε συνεργασία µε την Eurostat, στο οποίο θα εξεταστούν τα εξής
ζητήµατα:
η ένταξη ενοτήτων για την αναπηρία στις υπάρχουσες µελέτες και στους υπάρχοντες
δείκτες (και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή της κοινωνικής ένταξης και της
απασχόλησης).
η ανταλλαγή καλής πρακτικής στον τοµέα των στατιστικών εργαλείων και της
ανάλυσης ως βάση σχεδιασµού πολιτικής, ιδίως µέσω της παρουσίασης
αποτελεσµάτων από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού στην Ελλάδα, στα Εθνικά
Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση.
η ανάγκη υποστήριξης και γνωστοποίησης της συνεργασίας των Στατιστικών
Υπηρεσιών στην Ευρώπη.
Υγεία και Ασφάλιση
Στο ψήφισµα για την νέα στρατηγική της κοινότητας όσον αφορά στην Υγεία και την
Ασφάλεια στον Εργασιακό Χώρο 2002-2006, που υιοθετήθηκε στις 3 Ιουνίου, οι
Υπουργοί Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπογραµµίζουν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη θέση των εργαζοµένων µε
αναπηρία και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και παράγοντες,
για την ανάγκη επανένταξης στην αγορά εργασίας ατόµων που έχουν αποκτήσει
κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας. Η ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργασίας θέσπισε επίσης το ∆εκέµβριο του 2001 µία Τριµερή Συµφωνία
για την Αναπηρία στον Εργασιακό Χώρο.
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προτείνει την υιοθέτηση µίας Σύστασης εκ µέρους
του Συµβουλίου, που να απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους - για έναρξη
επίσηµων διαπραγµατεύσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών
σχετικά µε την επανένταξη στην αγορά εργασίας - η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει
στη θέσπιση ενός πλαισίου συµφωνίας.
Υγεία
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις διακρίσεις που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία σχετικά µε την πρόσβασή τους στις
Υγειονοµικές Υπηρεσίες και γενικότερα στο σύστηµα υγείας & πρόνοιας.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, θα υποβληθεί πρόταση σχετικά µε την
επανεξέταση της νοµοθεσίας των φαρµάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελληνική
Προεδρία πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωµα όλων των καταναλωτών για πρόσβαση
στην πληροφόρηση. Επίσης, πρέπει να θεσπιστεί Ευρωπαϊκή νοµοθεσία όσον αφορά
στα φάρµακα, µε την οποία θα διασφαλίζονται ειδικές προϋποθέσεις για την
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτά (κείµενο µε
µεγάλους χαρακτήρες, εύκολη και κατανοητή γλώσσα, γραφή Braille).
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Πολιτική προστασία Καταναλωτών
Υπό το πρίσµα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την Πράσινη
Βίβλο του Καταναλωτή και µε την νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική των καταναλωτών, η
Ελληνική Προεδρία να εντάξει στην ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή,
ζητήµατα που αφορούν στους καταναλωτές µε αναπηρίες.
¾ Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική Αγορά, Βιοµηχανία και
Έρευνα)
∆ηµόσια Προµήθεια
Η Ελληνική Προεδρία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έγκριση του πακέτου για
την ∆ηµόσια Προµήθεια, το οποίο πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο µιας
συναινετικής διαδικασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Έλληνας Υπουργός έχει υποστηρίξει την ενσωµάτωση κοινωνικών κριτηρίων,
µεταξύ των κριτηρίων για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων και πρέπει να εντείνει τις
προσπάθειές του, προκειµένου να πείσει ακόµη και τα πιο δύσκολα κράτη-µέλη.
Τουρισµός
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να εξετάσει την πρόοδο όσον αφορά στην πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού σήµατος
προσπελασιµότητας.
¾ Συµβούλιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισµού
Πολιτισµός
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να εξετάσει ζητήµατα όπως: η προσβασιµότητα στα
µουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτισµικά δρώµενα, λαµβάνοντας
υπόψη ζητήµατα ψηφιακής πρόσβασης στην πληροφορία - ιδίως για τυφλά και κωφά
άτοµα.
Παιδεία και Αθλητισµός
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά και τους
ενήλικες µε αναπηρία, στην ανοιχτή µέθοδο του συντονισµού για την εκπαίδευση,
στην ανακεφαλαίωση των εργασιών του Συµβουλίου για την εκπαίδευση σχετικά µε
τους µελλοντικούς στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ευρώπη, και
ειδικότερα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και τα
συστήµατα κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προωθήσει µία δηµόσια συζήτηση µεταξύ των
αρµοδίων φορέων και επιτροπών που συνδιαλέγονται µε ζητήµατα εκπαίδευσης, για
τη θέσπιση - κατά τη διάρκεια της Ελληνική Προεδρίας - ενός ψηφίσµατος του
Συµβουλίου όσον αφορά στην εξίσωση των ευκαιριών των παιδιών µε αναπηρία στην
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε στόχους που
σχετίζονται µε την παροχή της απαραίτητης υλικής και εκπαιδευτικής στήριξης των
εκπαιδευτικών που συµβάλλουν στην πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία
στην εκπαίδευση. Επιπλέον, πρέπει οι δείκτες να µπορούν να µετρούν τη δυνατότητα
των εκπαιδευτικών συστηµάτων να εντάσσουν, αλλά και να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των σπουδαστών µε αναπηρία.
Νεολαία
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός ψηφίσµατος για
την συµµετοχή των νέων µε αναπηρία στις πολιτικές και τα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
¾ Συµβούλιο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών
Κοινωνία της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνίες
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναπτύξει το Σχέδιο ∆ράσης για την «Ηλεκτρονική
Ευρώπη 2005» - το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας της ∆ανίας - ιδιαίτερα στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Ένταξης.
Μεταφορές
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να υποστηρίξει
συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες στα
συστήµατα µεταφορών στην Ευρώπη, ως µέρος του πακέτου πρωτοβουλιών της
κοινότητας για τις µεταφορές και σε συνεργασία µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους να καθιερώσει συγκεκριµένο
µηχανισµό τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση της
εφαρµογής των νέων µέτρων.
Με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της πρόσβασης
των συστηµάτων µεταφορών, η Ελληνική Προεδρία πρέπει να δεσµευτεί για την
αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν και στις τοπικές µεταφορές, λαµβάνοντας
υπόψη την Αρχή της Επικουρικότητας.
¾ Συµβούλιο για το Περιβάλλον
∆οµηµένο Περιβάλλον
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας που θα ασχοληθεί µε την αναζήτηση εξεύρεσης
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ευρωπαϊκών προδιαγραφών σχετικά µε την προσπελασιµότητα και το δοµηµένο
περιβάλλον. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προωθήσει στο Συµβούλιο - σύµφωνα
µε το άρθρο 13 - την υιοθέτηση µιας υποστηρικτικής διακήρυξης, σχετικά µε την
αναγκαιότητα θέσπισης ελάχιστων ευρωπαϊκών προδιαγραφών όσον αφορά στην
πρόσβαση στο δοµηµένο περιβάλλον.
¾ Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ανθρώπινα δικαιώµατα
Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για τη
δηµιουργία µίας ∆ιεθνούς Σύµβασης όσον αφορά στα άτοµα µε αναπηρία,
παρουσιάζοντας ένα ψήφισµα Συµβουλίου υπέρ µιας τέτοιας ∆ιεθνούς Σύµβασης και
τονίζοντας την ανάγκη εµπλοκής των αντιπροσωπευτικών αναπηρικών οργανώσεων
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για µία τέτοια σύµβαση.
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ΟΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΚΑΙ ΤΟ 2003
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Αναπηρία και οι Παραολυµπιακοί Αγώνες που θα
πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα το 2004 συνιστούν από κοινού µια ευκαιρία για
κοινωνική αλλαγή, για τα άτοµα µε αναπηρία, που δεν πρέπει να χαθεί. Το 2003 και
το 2004, µπορούν να παίξουν το ρόλο της προωθητικής δύναµης για µεταρρύθµιση
και κοινωνικό εκσυγχρονισµό της χώρας µας σε θέµατα αναπηρίας και να αφήσουν
τη µεγαλύτερη κληρονοµιά για ολόκληρη τη χώρα.
Η αλλαγή της θέσης των ατόµων µε αναπηρία στην ελληνική κοινωνία, η απόκτηση
υποδοµών πρόσβασης και ένα αναπτυγµένο αναπηρικό και αθλητικό κίνηµα είναι
στοιχεία που θα µείνουν στην Ελλάδα και µετά το τέλος αυτής της σηµαντικής
διετίας.
Το όφελος όµως, τόσο του Ευρωπαϊκού Έτους όσο και των Παραολυµπιακών
Αγώνων, δε θα περιοριστεί µόνο στα άτοµα µε αναπηρία. Η δηµιουργία µιας
ελληνικής κοινωνίας που θα αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που θα αρνείται τις
διακρίσεις και θα υποστηρίζει ενεργά την ισότητα των ευκαιριών για όλα τα µέλη της
θα είναι προς όφελος όλων.
Συγκεκριµένα η διεξαγωγή των 12ων Παραολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα µπορεί
να συµβάλλει:
•

Στην οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισµού και της σωµατικής
άσκησης των ατόµων µε αναπηρία µε:

Α) Τη δηµιουργία οργανωτικών και τεχνικών δοµών που θα µείνουν στο χώρο και
µετά το 2004, όπως η Αθλητική Οµοσπονδία, η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή,
έµπειρα στελέχη και παράγοντες, αξιόλογοι προπονητές και κριτές κ.α.
Β)Την ανάπτυξη νέων αθληµάτων, τη δηµιουργία περισσότερων υψηλού επιπέδου
αθλητών που θα λειτουργούν ως πρότυπα για άλλα άτοµα µε αναπηρίες και όχι µόνο.
Γ) Την ισότιµη τοποθέτηση στο πλαίσιο του συνολικού αθλητικού γίγνεσθαι των
αθλητών µε αναπηρίες µε τρόπο που να τους θεωρεί «κορυφαίους αθλητές» και όχι
«πρωταθλητές της ζωής» ή «άτοµα µε ειδικές ικανότητες» αγνοώντας έτσι τις
επιτεύξεις τους.
∆) Την κινητοποίηση των ατόµων µε αναπηρία ώστε να συµµετέχουν σε
προγράµµατα ή ατοµικές δραστηριότητες σωµατικής άσκησης και αναψυχής, καθώς
ενώ ο πρωταθλητισµός είναι για λίγους, ο αθλητισµός είναι για όλους, ανεξάρτητα
σωµατικής κατάστασης και ταλέντου.
•

Στη θέση των ατόµων µε αναπηρία στην Ελληνική Κοινωνία. Η
αξιοποίηση των Παραολυµπιακών Αγώνων µπορεί να αλλάξει ριζικά προς
το καλύτερο τη ζωή των ατόµων µε αναπηρία, καθώς η Ελληνική
Κοινωνία:
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Α) Θα δώσει προτεραιότητα στο ίδιο το άτοµο, την ιδιαίτερη αξία και την
προσωπικότητα του παρά στην όποια αναπηρία.
Β)Θα ενισχύσει τη τάση για παροχή ισότητας ευκαιριών και ενσωµάτωση των
ατόµων µε αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο.
Γ) Θα αναγνωρίσει ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εµπόδιο στην επίτευξη των στόχων
που ο κάθε άνθρωπος επιλέγει για τον εαυτό του.
∆) Θα θεσπίσει νοµοθεσία καταπολέµησης των διακρίσεων.
•

Στις υποδοµές για τα άτοµα µε αναπηρία. Αλλάζοντας τη σηµερινή
κατάσταση όπου ελάχιστοι είναι οι χώροι και οι υπηρεσίες που είναι
πραγµατικά προσβάσιµοι από άτοµα µε αναπηρία, οι Παραολυµπιακοί
Αγώνες δίνουν το έναυσµα για:

Α) Το Λεκανοπέδιο Αττικής και την Αθήνα – προσβάσιµη πόλη, µε συγκοινωνίες,
δρόµους και πεζοδρόµια, χώρους αναψυχής, υπηρεσίες και αξιοθέατα κατάλληλα για
χρήση και αξιοποίηση από άτοµα µε αναπηρία.
Β) Την Ελληνική Περιφέρεια µε προσβάσιµους αθλητικούς χώρους και διαµόρφωση
τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών κατάλληλων για την υποδοχή και την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία.
Γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που θα µπορούν να
εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες αθλούµενων και θεατών µε αναπηρία.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ως Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία πιστεύουµε ότι το εθνικό σχέδιο
δράσης της πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης,
ταυτόχρονα όµως να λαµβάνει υπόψη του τις προτεραιότητες του αναπηρικού
κινήµατος της χώρας µας και τις πραγµατικές ανάγκες κοινωνικού και θεσµικού
εκσυγχρονισµού της Ελλάδας σε θέµατα αναπηρίας. Οι βασικές αρχές του σχεδίου,
πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθούµε για να αναπτύξουµε δράση προκειµένου να
συµβάλλουµε στην πραγµάτωση του οράµατός µας, είναι:
¾ Αναδεικνύοντας του Πρότυπους Κανόνες του Ο.Η.Ε.
Το 2003 συµπίπτει µε την επέτειο των 10 χρόνων από την υιοθέτηση των Πρότυπων
Κανόνων του Ο.Η.Ε. για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Αναπηρία. Το
σχέδιο δράσης πρέπει να αναδείξει τη µεγάλη συµβολή των Πρότυπων Κανόνων στη
ενδυνάµωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου για την αναπηρία καθώς επίσης
να πετύχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και αξιοποίηση αυτών σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό, δηµοτικό).
Στη χώρα µας δε, οι Πρότυποι Κανόνες, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή
των Ελλήνων µε το Ν. 2430/96, πρέπει να λειτουργήσουν ως αρχές εκπόνησης
πολιτικής.
¾ Προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία
Η αναπηρία είναι ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να
αναδείξει την ποικιλοµορφία που υπάρχει µέσα σ’ αυτήν και να διασφαλίσει ότι τα
άτοµα µε αναπηρία µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα:
ατοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά.
Το εθνικό σχέδιο δράσης, λαµβάνοντας υπόψη του το άρθρο 21 παράγραφος 6 του
αναθεωρηµένου Συντάγµατος της Ελλάδας, πρέπει να συµβάλει στην προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, που δυστυχώς παραβιάζονται σε
καθηµερινή βάση.
¾ ∆ιασφαλίζοντας την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε
αναπηρία
Όλες οι πολιτικές πρέπει να σχεδιάζονται βάσει του διαλόγου και της συνεργασίας µε
το αναπηρικό κίνηµα. Η διοίκηση, σε όλα της τα επίπεδα, πρέπει να θεσµοθετήσει και
να στηρίξει µόνιµες διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου, καθιστώντας τα άτοµα
µε αναπηρία σε θέση, διαµέσου των οργανώσεων τους, να συνεισφέρουν στο
σχεδιασµό, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των
δράσεων.
Για την προώθηση του δοµηµένου πολιτειακού διαλόγου, πρέπει να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών
τους µέσω ενός καλύτερου καταµερισµού πόρων, που θα επιτρέπει στις οργανώσεις
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να βελτιώσουν τη διαχείριση και το πρόγραµµα δράσης τους. Επίσης, είναι ευθύνη
των οργανώσεων να βελτιώσουν τα επίπεδα διοίκησης και εκπροσώπησής τους.
Σε όλες τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε ολόκληρη τη
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους, πρέπει να διασφαλιστεί η βασική αρχή:
«Τίποτα για τα άτοµα µε αναπηρία χωρίς τα άτοµα µε αναπηρία».
¾ Υποστηρίζοντας τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις
πολιτικές
Το εθνικό σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να οδηγήσει στη διάχυση της
διάστασης της αναπηρίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρη και ισότιµη ένταξη των
ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία.
Το όραµα του εθνικού αναπηρικού κινήµατος είναι η διάσταση της αναπηρίας να
εντάσσεται σε όλα τα προγράµµατα δράσης των φορέων σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό καθώς και στα προγράµµατα των
Κοινωνικών Εταίρων.
¾ Προωθώντας τη διεξαγωγή ερευνών και µελετών
Το εθνικό σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να συµβάλλει στην
οικοδόµηση της συνολικής γνώσης για την αναπηρία. Η συγκέντρωση ποσοτικών και
ποιοτικών δεδοµένων θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την
αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισµό που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία και θα
αναδείξουν τους τοµείς εκείνους που χρειάζονται πολιτική δράση και µέτρα για τη
διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε αναπηρία.
¾ ∆ίνοντας έµφαση στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία
Το εθνικό σχέδιο δράσης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις πιο ευάλωτες
κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία όπως τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές
ανάγκες εξάρτησης (όπως είναι τα άτοµα µε αυτισµό, νοητική υστέρηση, πολλαπλές
αναπηρίες), οι γυναίκες µε αναπηρία καθώς και τα άτοµα που διαβιούν σε ιδρύµατα.
Μεγάλη έµφαση πρέπει να δοθεί για την κινητοποίηση των πολιτικών δυνάµεων και
της δηµόσιας υποστήριξης στο θέµα της προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης και
των προγραµµάτων υποστήριξης των ατόµων µε αναπηρία στην κοινότητα.
¾ ∆ιαδίδοντας την ιδέα της δωρεάς οργάνων και ιστών σώµατος και την
εθελοντική αιµοδοσία
Το Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να αποτελέσει την αφορµή για τη διοργάνωση µιας
µεγάλης εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνική κοινωνίας όσο
αφορά στην ιδέα της δωρεάς οργάνων και ιστών σώµατος και την εθελοντική
αιµοδοσία.
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¾ Καλώντας σε περιορισµό των βραβεύσεων
Ως αναπηρικό κίνηµα αναγνωρίζουµε ότι οι βραβεύσεις παρέχουν µια ευκαιρία για
ανάδειξη των επιτευγµάτων µιας µερίδας ατόµων µε αναπηρία και κάποιων φορέων
για την προσπάθεια τους στην κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία.
Όµως το εθνικό σχέδιο δράσης πρέπει να δώσει έµφαση σε άλλες µορφές ενίσχυσης
της ευαισθητοποίησης και της ενηµέρωσης. Τα βραβεία µπορεί να σκιάσουν το
σηµαντικό έργο ενός µεγάλου πληθυσµού ατόµων µε αναπηρία, καθώς επίσης µπορεί
να δηµιουργήσουν µία ουτοπική εικόνα για την αναπηρία στην κοινωνία.
¾ Σχεδιάζοντας την επικοινωνιακή πολιτική για το Έτος
Το Έτος είναι µια µεγάλη ευκαιρία για τη διεξαγωγή εκστρατειών ενηµέρωσης σε
όλα τα επίπεδα. Αναµφίβολα η επικοινωνιακή πολιτική έχει να παίξει ένα πολύ
σηµαντικό ρόλο, ο σχεδιασµός της οποίας πρέπει να συνάδει µε όλες τις παραπάνω
αρχές, µε τους στόχους του Έτους (όπως περιγράφονται στην ενότητα 2 ), µε το νέο
πολιτισµό για την αναπηρία, αρθρώνοντας νέο λόγο και χρησιµοποιώντας τη νέα
ορολογία και αποφεύγοντας τόσο την ωραιοποίηση της κατάστασης όσο και την
ταύτιση της αναπηρίας µε τη µιζέρια και τον οίκτο.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία είναι ένα όχηµα που µε τον ερχοµό
του οφείλει να φέρει το µήνυµα και την απαίτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων
µε αναπηρία για ισότιµη και πλήρη συµµετοχή στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική
και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Για την πραγµάτωση αυτού του οράµατος απαιτείται η συµβολή όλων των
εµπλεκόµενων φορέων και των ατόµων µε και χωρίς αναπηρία σε µια ενιαία
συλλογική προσπάθεια.
Ένα καλύτερο αύριο για τα άτοµα µε αναπηρία σηµαίνει ένα καλύτερο αύριο για
ολόκληρη την κοινωνία. Οι δράσεις που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των ατόµων µε αναπηρία, συνεπάγονται το σχεδιασµό ενός περισσότερο ευέλικτου
κόσµου για όλους. Για το λόγο αυτό, παραθέτουµε µια σειρά από συγκεκριµένες
προτάσεις για δράση, προς όλους τους φορείς που έχουν σχέση µε το θέµα, και οι
οποίες πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα του εθνικού σχεδίου δράσης.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Το ελληνικό Κοινοβούλιο µπορεί να αναλάβει πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες, οι
οποίες θα αναβαθµίσουν τη θέση της αναπηρίας στο δηµόσιο διάλογο της χώρας
και ταυτόχρονα να προβεί στην εκπόνηση συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής.
Ειδικότερα προτείνουµε:

• Πραγµατοποίηση ειδικής Συνεδρίας της ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη
σε θέµατα αναπηρίας, στην οποία τα κοινοβουλευτικά κόµµατα και η
κυβέρνηση θα τοποθετηθούν και εφόσον ο κανονισµός της Βουλής το
επιτρέπει, να δοθεί ο λόγος και σε εκπροσώπους του αναπηρικού κινήµατος.

• Συγκρότηση διακοµµατικής Επιτροπής που θα ασχοληθεί µε θέµατα

αναπηρίας. Η Βουλή προκειµένου να αποκτήσει εξειδικευµένη γνώση και να
µπορεί να καταθέτει συγκεκριµένες προτάσεις οφείλει, σε συνεργασία µε
ειδικούς εµπειρογνώµονες και αφού πραγµατοποιήσει ακροάσεις µε
εκπροσώπους του αναπηρικού κινήµατος και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων
και προσώπων, να καταρτίσει έκθεση για την κατάσταση των ατόµων µε
αναπηρία στην Ελλάδα.

• Έκδοση ειδικού φυλλαδίου από τη Βουλή σε συνεργασία µε την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία.

•

Η Βουλή το Ελλήνων, δίνοντας το καλό παράδειγµα, να καταστήσει το
δικτυακό της κόµβο πλήρως προσβάσιµο στα άτοµα µε αναπηρία,
εφαρµόζοντας τις κατευθυντήριες αρχές της προσβασιµότητας (W3C).
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• Όλοι οι βουλευτές να δεσµευτούν ότι θα καταστήσουν τις προσωπικές τους
ιστοσελίδες πλήρως προσβάσιµες στα άτοµα µε αναπηρία.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ελληνική Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να καταρτίσει το εθνικό σχέδιο δράσης για
το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία. Το Ευρωπαϊκό Έτος οφείλει µετά το
πέρας του, εκτός από την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας και των αρµόδιων φορέων, να αφήσει χειροπιαστά και απτά αποτελέσµατα.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο κάθε Υπουργείο να εκπονήσει και να καταθέσει στην
Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Έτους σχέδιο µε συγκεκριµένες
δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες να είναι µετρήσιµες και αξιολογήσιµες και κατά
τη διάρκεια του Έτους και µετά το πέρας αυτού.
Η προσπάθεια όλων πρέπει να κατατείνει από τη µία µεριά στην επίλυση σηµαντικών
και χρόνιων ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ποιοτική αναβάθµιση της
καθηµερινής ζωής των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους και την
επιτάχυνση της εφαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας και από την άλλη στη βαθιά
ριζοσπαστική µεταρρύθµιση που οφείλει να αφήσει το Έτος ως κληρονοµιά στην
ελληνική κοινωνία, η οποία να έχει ως βασικούς άξονες τις αρχές της καταπολέµησης
των διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών.
Τέτοιες βαθιές αλλαγές για την αναπηρία δεν µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα αν
πρώτα δε διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των υφιστάµενων δοµών και υπηρεσιών.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη διάθεση από τον τακτικό προϋπολογισµό των
αναγκαίων κονδυλίων για την πρόσληψη προσωπικού και τη στήριξη της λειτουργίας
αυτών.
Ειδικότερα, προτείνουµε:

• ∆ηµιουργία εθνικής νοµοθεσίας για την ισότητα ευκαιριών και την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας σε όλους τους τοµείς της
ζωής, εκπαίδευση, απασχόληση κ.λ.π.. Η νοµοθεσία πρέπει να προβλέπει
κυρώσεις όταν καταπατούνται θεµελιώδη δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία.

• Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/78/ εκ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση κα την εργασία. Η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία και να αναθέσει στους
Κοινωνικούς Εταίρους την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά στις
διατάξεις περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας.

• Καθιέρωση του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη µε Αναπηρία στην
Ελλάδα. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε Αναπηρία θα έχει αρµοδιότητες όπως:
παρακολούθηση της εφαρµογής της υπάρχουσας νοµοθεσίας, στήριξη
στρατηγικών που χαράζονται σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέµηση των
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διακρίσεων, ανάδειξη και νοµική διευθέτηση περιπτώσεων αρνητικής
διακριτικής µεταχείρισης και καταπάτησης νοµικά κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία.

• Σχεδιασµός και υλοποίηση ερευνών και µελετών για θέµατα προτεραιότητας
που αφορούν στην αναπηρία, σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και
ερευνητικά κέντρα, τα πορίσµατα των οποίων θα χρησιµοποιηθούν για την
επίτευξη συγκεκριµένων πολιτικών στόχων.

• Εκσυγχρονισµός της ελληνικής νοµοθεσίας όσο αφορά στην παροχή τεχνικών
και τεχνολογικών βοηθηµάτων που συµβάλλουν στην ανεξάρτητη διαβίωση
και την επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία.

• Θέσπιση δια νόµου την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών (W3C) της
προσβασιµότητας όλων των δηµόσιων ιστοσελίδων.

• Ενδυνάµωση της νοµοθεσίας για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών

προσβασιµότητας του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, µε τη θέσπιση
αυστηρών κυρώσεων και αυστηρής διαδικασίας ελέγχου εφαρµογής σε όλη τη
χώρα και σε όλους τους τοµείς.

• Αξιοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έτσι ώστε να εναρµονιστεί
µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Ατόµων µε Αναπηρία.

• Συµβολή στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρία σε παγκόσµιο επίπεδο, συµµετέχοντας ενεργά στο έργο της
προετοιµασίας της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία.

• Οργάνωση Πανελλήνιας εκστρατείας συστηµατικής προώθησης της ιδέας της
δωρεάς οργάνων και ιστών σώµατος κα της εθελοντικής αιµοδοσίας.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Τα πολιτικά κόµµατα , τα οποία είναι οι βασικοί πυλώνες του πολιτικού συστήµατος
της χώρας και οι ουσιαστικοί θεσµοί λειτουργίας της δηµοκρατίας, είναι πολύ
σηµαντικό να συµβάλλουν µε το λόγο τους και το πρόγραµµά τους στην αναβάθµιση
της θέσης των ατόµων µε αναπηρία στην ελληνική κοινωνία.
Ειδικότερα, προτείνουµε:

• Υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης της Μαδρίτης, η οποία θέτει το εννοιολογικό
πλαίσιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, και θα συµβάλλει στη διαδικασία που θα επιφέρει
πραγµατική ισότητα σε όλες τις κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία και τις
οικογένειές τους.
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• Επιµόρφωση των στελεχών των κοµµάτων όλων των βαθµίδων στη νέα
προσέγγιση για την αναπηρία, όπως αυτή πηγάζει από το Σύνταγµα της
χώρας, τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις διεθνείς συµβάσεις.

• Οι ιστοσελίδες των πολιτικών κοµµάτων να καταστούν πλήρως προσβάσιµες
στα άτοµα µε αναπηρία.

• Πραγµατοποίηση κοινών εκδηλώσεων µε τη Συνοµοσπονδία µας.
4. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η αυτοδιοίκηση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην
ποιοτική αναβάθµιση της ζωής και στην πρωτοβάθµια υποστήριξη των ατόµων µε
αναπηρία σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές πρέπει να εντάξουν τις ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρία στην πολιτική τους, έχοντας κατά νου την ανοµοιογένεια που
παρουσιάζουν τα άτοµα µε αναπηρία ως οµάδα πληθυσµού.
Ειδικότερα, προτείνουµε:

• ∆έσµευση Ε.Ν.Α.Ε. και Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ότι η Συνοµοσπονδία µας και οι φορείς –

µέλη µας αποτελούν τους επίσηµους συµβούλους τους σε θέµατα αναπηρίας.

• ∆έσµευση ότι οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα
Άτοµα µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. συνιστούν τις βασικές αρχές της πολιτικής
τους και αξιοποίηση του εγχειριδίου Agenda 22, η οποία εξειδικεύει τους
Πρότυπους Κανόνες, ως µεθοδολογικό εργαλείο για την εφαρµογή αυτών.

•

Συνεργασία Ε.Ν.Α.Ε. και Κ.Ε.∆.Κ.Ε. µε τη Συνοµοσπονδία µας για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ειδικού επιµορφωτικού σεµιναρίου
κατάρτισης επιλεγµένων στελεχών της αυτοδιοίκησης στη νέα προσέγγιση για
την αναπηρία.

• Κάθε δήµος και κάθε νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να καταρτίσει σχέδιο
πολιτικής για την αναπηρία: το σχέδιο πρέπει να είναι σαφές, να θέτει
εφικτούς στόχους και να αναφέρεται σε συγκεκριµένα µέτρα. Η υλοποίηση
του σχεδίου µπορεί να έχει µεσοπρόθεσµη διάρκεια µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, καθώς επίσης τα µέτρα πολιτικής που θα
εµπεριέχονται σε αυτό να έχουν µετρήσιµους και αξιολογήσιµους στόχους.

• Υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης της Μαδρίτης, η οποία θέτει το εννοιολογικό
πλαίσιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος µεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο.

• Πραγµατοποίηση µιας σειράς ενηµερωτικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια
του Έτους, σε συνεργασία µε τις τοπικές οργανώσεις των ατόµων µε
αναπηρία και των οικογενειών τους.
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• Οι ιστοσελίδες της αυτοδιοίκησης να καταστούν πλήρως προσβάσιµες στα
άτοµα µε αναπηρία.

5. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η ορθόδοξη ελληνική Εκκλησία ιστορικά έχει παίξει και παίζει σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση στάσεων στην ελληνική κοινωνία. Για αυτό προτείνουµε η Εκκλησία:

• Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου να προβεί στην υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης
της Μαδρίτης.

• Με εγκύκλιό της να ενηµερώσει όλους τους κληρικούς της χώρας για τη νέα
προσέγγιση για την αναπηρία.

• Να αξιοποιήσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που έχει στη διάθεσή της για να
διαδοθεί η νέα αντίληψη για την αναπηρία.

• Να καταστήσει τις ιστοσελίδες της πλήρως προσβάσιµες στα άτοµα µε
αναπηρία.

• Να καταστήσει τις εκκλησίες πλήρως προσβάσιµες στα άτοµα µε αναπηρία.
• Να πραγµατοποιήσει από κοινού µε τη Συνοµοσπονδία µας ενηµερωτικές
εκδηλώσεις.

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να συµβάλλει στη διάδοση του µηνύµατος της
κατανόησης και της αποδοχής των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία,
συµβάλλοντας στην αποµάκρυνση των φόβων, των µύθων και των προκαταλήψεων.
Επίσης, η συµβολή του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι καθοριστική στην
προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των παιδιών και νέων µε αναπηρία ώστε
να γίνουν όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητοι.
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους, προτείνουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα να προβεί σε:

• Συνεργασία µε οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών
τους και ανάληψη πρωτοβουλιών όπως διοργάνωση διαλέξεων και οµάδων
εργασίας που θα στοχεύουν στην ενηµέρωση σε ζητήµατα αναπηρίας και θα
απευθύνονται σε διάφορες οµάδες – στόχους.

• Επιµόρφωση στελεχιακού δυναµικού της εκπαίδευσης όσο αφορά στη νέα
προσέγγιση για την αναπηρία.
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• Επιτάχυνση της εφαρµογής του Ν.2817/2000.
• Τεχνικές παρεµβάσεις που θα καταστήσουν προσβάσιµα τα σχολικά κτίρια.
• ∆ηµιουργία προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία, σχολικών ιστοσελίδων.
•

∆ηµιουργία τµήµατος αναπηρικών σπουδών προπτυχιακού και µεταπτυχιακού
επιπέδου σε ένα από τα Πανεπιστήµια της χώρας, οι απόφοιτοι του οποίου θα
είναι κατάλληλα καταρτισµένοι για να παίξουν επιτελικό ρόλο ως στελέχη
σχεδιασµού πολιτικής σε θέµατα αναπηρία.

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
• Οι οργανώσεις των εργοδοτών πρέπει να επανεξετάσουν τις εσωτερικές τους
πολιτικές, ώστε να διασφαλίσουν ότι καµία από αυτές δεν εµποδίζει τα άτοµα
µε αναπηρία από την απόλαυση των ίσων ευκαιριών.

• Οι οργανώσεις εργοδοτών πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε τα
αγαθά και οι υπηρεσίες τους να σχεδιάζονται βάσει προδιαγραφών και να
είναι προσβάσιµα στα άτοµα µε αναπηρία.

• Τα εργατικά συνδικάτα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να
συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία

• Τα εργατικά συνδικάτα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της
συµµετοχής και της εκπροσώπησης των εργαζοµένων µε αναπηρία τόσο εντός
των δικών τους οργάνων που λαµβάνουν αποφάσεις όσο και εντός των
αντίστοιχων οργάνων των εταιριών.
•

Τα εργατικά συνδικάτα, µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, οφείλουν
να διασφαλίσουν στα άτοµα µε αναπηρία την απόλαυση των ίσων ευκαιριών
και την αρχή της καταπολέµησης των διακρίσεων κατά τη διάρκεια της
πρόσληψης, και της εξέλιξης τους. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουν την
αρχή της εύλογης προσαρµογής του εργασιακού χώρου.

8. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Όλοι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στην επιτυχή έκβαση του Έτους, µε την προϋπόθεση να µη λειτουργούν ερήµην
των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους, δεδοµένου ότι αυτός ο
χώρος έχει κερδίσει την αυτό-εκπροσώπησή του. Προτείνουµε:
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• Όλες οι οργανώσεις (οργανώσεις καταναλωτών, γυναικείες οργανώσεις,
οργανώσεις νέων κ.λ.π.) να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους, έτσι ώστε να
διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασµός αυτών επιτρέπει στα άτοµα να συµµετέχουν
σε αυτές και να επωφεληθούν από αυτές.

• Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα να αναπτύξουν δράση όσο
αφορά στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρία.

9. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αποτελούν σηµαντικούς φορείς ενηµέρωσης,
επιµόρφωσης και διαπαιδαγώγησης της κοινής γνώµης. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην υλοποίηση των βασικών στόχων του Έτους.
Ειδικότερα, προτείνουµε:

• Η Ε.Ρ.Τ. α.ε. να δηµιουργήσει ειδική υπηρεσία για τα άτοµα µε αναπηρία, η
οποία να υπάγεται άµεσα στον Πρόεδρό της, και να έχει την ευθύνη
διαµόρφωσης πολιτικής για την αναπηρία και προβολής της αναπηρίας µε
βάση τη νέα προσέγγιση για όλα τα κανάλια της δηµόσιας τηλεόρασης και
τους σταθµούς της δηµόσιας ραδιοφωνίας.

• Σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία να υπάγεται άµεσα στον Πρόεδρό της
Ε.Ρ.Τ. α.ε., από εκπροσώπους της Συνοµοσπονδίας µας, των συλλογικών
οργάνων των δηµοσιογράφων και των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης και η οποία θα έχει γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό
χαρακτήρα όσο αφορά στη χάραξη πολιτικής.
Και οι δύο παραπάνω προτάσεις έχουν στόχο να καταστήσουν τη δηµόσια
τηλεόραση και τη δηµόσια ραδιοφωνία µοντέλα προβολής της νέας
προσέγγισης, ενόψει µάλιστα των Παραολυµπιακών Αγώνων 2004.

• Τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των δηµοσιογράφων και των
ιδιοκτητών έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου να διασφαλίσουν, σε συνεργασία
µε τη Συνοµοσπονδία µας, κώδικες δεοντολογίας.

• Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο οφείλει να εγγυηθεί ότι δε θα
παραβιάζονται τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και θα σέβεται η
αξιοπρέπειά τους από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

• Ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας µε τις οργανώσεις των ατόµων µε
αναπηρία και των οικογενειών τους, µε σκοπό τη διαµόρφωση συγκεκριµένης
πολιτικής για την αναπηρία.
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• Παραγωγή σειράς ενηµερωτικών εκποµπών και αφιερωµάτων για την
αναπηρία, οι οποίες να ενταχθούν σε ετήσιο πλάνο συγκεκριµένων
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια
του Ευρωπαϊκού Έτους να υπάρχει διαρκής ενηµέρωση. Το περιεχόµενο
αυτών των εκποµπών πρέπει να αφορά συγκεκριµένα κάθε φορά θέµατα,
όπως εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισµός, αποϊδρυµατοποίηση, κ.λ.π., ή
συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία, όπως άτοµα µε βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες, παιδιά µε αναπηρία, γυναίκες µε αναπηρία, κ.λ.π.. Οι
εκποµπές αυτές πρέπει να είναι φορέας της νέας προσέγγισης της αναπηρίας.

10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία δεν έχει στόχο µόνο την αλλαγή της
στάσης της ελληνικής κοινωνίας. Έχει και στόχο να οδηγήσει το ευρωπαϊκό και
εθνικό αναπηρικό κίνηµα σε µια βαθιά ριζοσπαστική αναθεώρηση και σε έναν
επαναπροσδιορισµό των ίδιων του των αρχών. Το αναπηρικό κίνηµα πρέπει να γίνει η
κινητήρια δύναµη για την αλλαγή για την αναπηρία, για αυτό πρέπει τα στελέχη του
χώρου να προετοιµαστούν κατάλληλα για ένα επαναπροσδιορισµό του τρόπου
παραγωγής πολιτικής.

Είναι αυτονόητο ότι οι προτάσεις που παραθέσαµε πιο πάνω έχουν ενδεικτικό
χαρακτήρα και δεν εξαντλούν ούτε το εύρος των φορέων που οφείλουν να αναλάβουν
συγκεκριµένη δράση για τα άτοµα µε αναπηρία, ούτε ασφαλώς το εύρος των
πρωτοβουλιών που οι κατηγορίες των φορέων που αναφέραµε µπορούν να
αναλάβουν.
Με τις προτάσεις που παραθέσαµε επιδιώξαµε να καταδείξουµε µε τον πλέον σαφή
και κατηγορηµατικό τρόπο, ότι οι πολιτικές για τα άτοµα µε αναπηρία εντάσσονται
στο σύνολο των πολιτικών που εκπονούνται και υλοποιούνται από όλους τους φορείς,
τους θεσµούς και τις αρχές της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής
ζωής της χώρας.
Το 2003 ως όχηµα κοινωνικής αλλαγής µπορεί να φέρει στην ελληνική κοινωνία µια
διαφορετική άνοιξη, στην οποία όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα
αν έχουν αναπηρία ή όχι, θα µπορέσουν να λειτουργήσουν και να ζήσουν ως ισότιµοι
πολίτες, όπως το αναθεωρηµένο Σύνταγµα της πατρίδας µας επιτάσσει
Η πολιτική για τα άτοµα µε αναπηρία οφείλει να ενώνει και όχι να χωρίζει. Η
πολιτική για τα άτοµα µε αναπηρία δεν µπορεί να είναι αντικείµενο δηµόσιων
αντιπαραθέσεων. Η νέα πολιτική για τα άτοµα µε αναπηρία οφείλει να έχει την
εκκίνησή της και τελικώς να εδράζεται σε µια βαθιά κοινωνική και πολιτική
συναίνεση, η οποία να απορρέει από τον ενστερνισµό της νέας προσέγγισης της
αναπηρίας και ταυτόχρονα να παράγει τον νέο κοινωνικό και πολιτικό πολιτισµό για
την αναπηρία.
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