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Inclusion Europe, w dokumencie „O w∏àczajàcà Europ´!“, chce przedstawiç swoje
stanowisko oraz rzàdania dotyczàce relacji pomi´dzy Unià Europejskà a by∏ymi krajami
komunistycznymi w Centralnej i Wschodniej Europie. Poniewa˝ relacje te rozwijajà si´
bardzo dynamicznie w zwiàzku z procesami powi´kszania Unii Europejskiej,
dokument ten jest przedmiotem sta∏ej nowelizacji i uaktualniania.

Prawa cz∏owieka dla wszystkich
Inclusion Europe wierzy, ˝e wszyscy obywatele w ca∏ej Europie majà takie same
podstawowe prawa cz∏owieka, zawarte w Deklaracji Praw Cz∏owieka Narodów
Zjednoczonych, która zosta∏a przyj´ta przez wszystkie kraje europejskie. Oznacza
to wi´c, ˝e niepe∏nosprawni obywatele tych krajów powinni mieç takie same szanse
˝yciowe opisane w Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka, Standardowych Zasadach
Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych oraz Karcie Podstawowych Praw Unii
Europejskiej.
Kamieniem w´gielnym gwarancji praw cz∏owieka dla osób niepe∏nosprawnych jest
skuteczna ochrona tych osób przed dyskryminacjà i wykluczeniem spo∏ecznym.
Artyku∏ 13 Traktatu Amsterdamskiego daje Unii Europejskiej podstaw´ do wydawania
w krajach cz∏onkowskich prawnie obowiàzujàcego ustawodawstwa w sprawie
niedyskryminowania, które stanie si´ równie˝ obowiàzujàce dla krajów wst´pujàcych
do Unii.
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W tym dokumencie Inclusion Europe wyjaÊnia,
co powinno byç zrobione dla osób
niepe∏nosprawnych ˝yjàcych w krajach
Europy Centralnej i Wschodniej. Kraje Europy
Centralnej i Wschodniej to kraje europejskie,
które nie sà cz∏onkami Unii Europejskiej.
Inclusion Europe doda w przysz∏oÊci wi´cej
informacji na ten temat, jeÊli b´dzie trzeba.

We wszystkich krajach europejskich
ka˝dy cz∏owiek ma prawo byç traktowany
w jednakowy i sprawiedliwy sposób.
Takie Prawa Cz∏owieka dotyczà te˝ osób
niepe∏nosprawnych.
Jest to zapisane w wielu dokumentach takich
jak na przyk∏ad Powszechna Deklaracja Praw
Cz∏owieka.
Artyku∏ 13 Traktatu Amsterdamskiego jest
bardzo wa˝ny dla osób niepe∏nosprawnych.
To europejskie prawo umo˝liwia walk´
z dyskryminacjà.
Dyskryminacja jest wtedy, kiedy ludzie sà
êle traktowani dlatego, ˝e sà inni.
To prawo jest tak˝e wa˝ne dla krajów
Unii Europejskiej i krajów wst´pujàcych.
Kraje wst´pujàce to takie, które chcà
byç cz∏onkami Unii Europejskiej.

O równe szanse we wszystkich krajach europejskich
Warunki ˝ycia i zakres wspierania osób niepe∏nosprawnych powinny respektowaç
prawa cz∏owieka i byç dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Inclusion
Europe stoi na stanowisku, ˝e ogromne ró˝nice pomi´dzy krajami Unii Europejskiej,
krajami kandydujàcymi oraz innymi krajami Europy Centralnej i Wschodniej, sà nie do
przyj´cia - co wi´cej, sà si∏à hamujàcà rozwój. Stàd te˝ Inclusion Europe wspiera
wszelkie inicjatywy zmierzajàce do poprawy warunków, w jakich ˝yjà osoby
niepe∏nosprawnych we wszystkich krajach europejskich.

Wszystkie osoby niepe∏nosprawne powinny
otrzymaç pomoc, jakiej potrzebujà.
Istnieje olbrzymia ró˝nica pomi´dzy pomocà
udzielanà osobom niepe∏nosprawnym w krajach Unii Europejskiej a pomocà udzielanà
w krajach, które chcà si´ do Unii przy∏àczyç.
Inclusion Europe uwa˝a, ˝e we wszystkich
krajach europejskich ˝ycie osób
niepe∏nosprawnych powinno si´ poprawiç

Czas po∏o˝yç kres haƒbiàcym warunkom jakie
oferujà osobom niepe∏nosprawnym zak∏ady opiekuƒcze
Badania przeprowadzone przez Inclusion Europe w wielu krajach Europy Centralnej
i Ârodkowej jasno pokaza∏y, ˝e takie sytuacje, jak znana opinii publicznej sytuacja
w rumuƒskich domach sierociƒcach i zak∏adach zamkni´tych, nie sà odosobnione.
Z podobnà sytuacjà mamy do czynienia w Bu∏garii i Bia∏orusi. Du˝e instytucje
opiekuƒcze w innych krajach nie zapewniajà osobom niepe∏nosprawnym odpowiedniej
jakoÊci ˝ycia i us∏ug, które wspiera∏yby prawa cz∏owieka oraz godnoÊç osobistà tych
osób.
Inclusion Europe wzywa wi´c wszystkich, których te kwestie bezpoÊrednio dotyczà,
aby pomogli zamknàç te instytucje, poniewa˝ nie sà one odpowiednim miejscem do
˝ycia dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Inclusion Europe zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e zmiana systemu w kierunku tworzenia
placówek w otwartym Êrodowisku, wymaga czasu. Nale˝y zatem, w mi´dzyczasie, poprawiaç niehumanitarne i poni˝ajàce warunki panujàce obecnie w wielu instytucjach.
Trzeba te˝ opracowaç plan likwidacji tych instytucji, który powinien zawieraç jasno
wytyczone cele oraz precyzyjnie okreÊlony czas jego wykonania. Organizacje osób
niepe∏nosprawnych oraz ich rodziców majà do odegrania kluczowà rol´ przy monitorowaniu i kontrolowaniu tego procesu.
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W niektórych krajach Europy Centralnej
i Wschodniej us∏ugi dla osób niepe∏nosprawnych nie sà dobre.
W tych krajach istniejà na przyk∏ad du˝e
zak∏ady, w których osoby niepe∏nosprawne
nie majà godnego ˝ycia.
Inclusion Europe chce zamknàç takie placówki.
Aby coÊ si´ zmieni∏o, musi up∏ynàç troch´
czasu.
W mi´dzyczasie potrzebna jest pomoc, aby
poprawiç jakoÊç ˝ycia w tych miejscach.
JednoczeÊnie musi zostaç podj´ta decyzja,
kiedy zak∏ady te zostanà zamkni´te.
Pomoc organizacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ich rodziców jest bardzo
potrzebna przy tych zmianach.

Nie mo˝na zapominaç o osobach niepe∏nosprawnych
w procesie powi´kszania Unii Europejskiej
Proces powi´kszania Unii Europejskiej stwarza wyjàtkowà okazj´ do realnego polepszenia sytuacji osób niepe∏nosprawnych w krajach wst´pujàcych do Unii. W 1993 r.,
podczas obrad Rady Europy w Kopenhadze, kraje cz∏onkowskie ustali∏y kryteria
(Kryteria Kopenhaskie),które muszà spe∏niaç kraje kandydujàce do Unii Europejskiej.
WÊród nich znalaz∏ si´ wymóg stabilnoÊci instytucji, które gwarantujà demokracj´,
kierowanie si´ prawem, prawa cz∏owieka oraz respektowanie i ochron´ mniejszoÊci.
Gwarancje te obejmujà w sposób oczywisty sprawy niepe∏nosprawnych obywateli. Tak
d∏ugo, jak prawa cz∏owieka wobec tych osób nie b´dà zagwarantowane, kraje kandydujàce nie b´dà w pe∏ni odpowiada∏y Kryteriom Kopenhaskim.

KoniecznoÊç wspierania innych
krajów Europy Centralnej i Wschodniej
Bardzo wa˝nà kwestià jest pami´ç o krajach, które nie sà obecnie kandydatami do
Unii Europejskiej. Warunki, w jakich ˝yjà osoby niepe∏nosprawne w tych krajach sà
na ogó∏ jeszcze gorsze, ni˝ w krajach kandydujàcych. Inclusion Europe domaga si´
wi´c, aby zarówno Unia Europejska, jak i rzàdy poszczególnych krajów Europy,
skupi∏y swoje wysi∏ki w celu poprawienia sytuacji osób niepe∏nosprawnych w tych
krajach. Decydujàcy w tym procesie jest aktywny udzia∏ osób niepe∏nosprawnych, ich
rodzin oraz ich organizacji we wprowadzaniu i monitorowaniu Êrodków naprawczych.
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Kraje, które chcà byç cz∏onkami Unii
Europejskiej, muszà najpierw przestrzegaç
pewnych zasad.
Zasady te zosta∏y okreÊlone w 1993 r.
w stolicy Danii Kopenhadze.
Kraje, które chcà wstàpiç do Unii Europejskiej
muszà przede wszystkim respektowaç Prawa
Cz∏owieka.
Kraje te muszà chroniç osoby
niepe∏nosprawne.

Nie powinniÊmy skupiaç si´ tylko na krajach
kandydujàcych do Unii Europejskiej.
PowinniÊmy zwróciç te˝ uwag´ na sytuacj´
panujàcà w innych krajach Europy Centralnej
i Ârodkowej.
Cz´sto w tych krajach osobom niepe∏nosprawnym ˝yje si´ bardzo êle.
Unia Europejska i rzàdy krajów europejskich
powinny wspólnie zorganizowaç pomoc dla
osób niepe∏nosprawnych i ich rodzin.
Pomoc ta powinna zapewniç lepsze ˝ycie
osobom niepe∏nosprawnym ˝yjàcym w tych
krajach.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
i ich rodziny wymagajà szczególnej uwagi
SpoÊród wszystkich grup osób niepe∏nosprawnych, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà oraz osoby chore psychicznie sà najcz´Êciej wykluczane i najbardziej
dyskryminowane. Z tego te˝ powodu powinno si´ zwróciç szczególnà uwag´ na ich
sytuacj´.
Badania przeprowadzone przez Inclusion Europe w oÊmiu krajach Europy Centralnej
i Wschodniej wykaza∏y, ˝e sytuacja osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ich
rodzin jest wcià˝ nie do zaakceptowania. Niewystarczajàce stosowanie istniejàcego
prawa, brak wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na rzecz osób
niepe∏nosprawnych, ograniczenia finansowe, brak wyszkolonego personelu
- wszystko to prowadzi do spo∏ecznego wykluczania osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà. Równie˝ brak ÊwiadomoÊci, uprzedzenia i mylne przekonania na temat
potrzeb i zdolnoÊci osób niepe∏nosprawnych prowadza do ich dyskryminacji.

Osoby znacznie oraz g∏´boko wielorako
niepe∏nosprawne intelektualnie muszà te˝ byç w∏àczone
Osoby ze znacznà oraz g∏´bokà wielorakà niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz
ich rodziny równie˝ wymagajà szczególnej uwagi. Jest stanowczo za ma∏o odpowiedniej
jakoÊci systemów wspierania w domach rodzinnych tej szczególnie wra˝liwej grupy
ludzi. Bardzo cz´sto rodziny tych osób, z braku innego wyjÊcia, muszà oddaç je do
zak∏adu.

Inclusion Europe - organizacja w∏àczajàca
Szerzàc ide´ w∏àczania do spo∏eczeƒstwa osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
Inclusion Europe dà˝y do tego, by byç sama organizacjà w∏àczajàcà - tzn. stara si´
w∏àczaç do swoich struktur zarówno osoby niepe∏nosprawne, jak organizacje
cz∏onkowskie ze wszystkich krajów europejskich.
Organizacje osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ich rodziców powinny byç
cz∏onkami Inclusion Europe na równych prawach i z takà samà odpowiedzialnoÊcià
bez wzgl´du na to, z jakiego europejskiego kraju pochodzà.
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Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà
najbardziej dyskryminowane i cz´Êciej wykluczane ze spo∏eczeƒstwa ni˝ inne osoby
niepe∏nosprawne.
Takie osoby potrzebujà dodatkowej pomocy.
Zbyt wielu osobom z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà i ich rodzinom ˝yje si´ êle.
W krajach Europy Centralnej i Wschodniej
niektóre prawa nie sà przestrzegane.
Nie ma te˝ dosyç pieni´dzy dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz brakuje
wyszkolonych profesjonalistów, którzy mogliby
im pomóc.
Ludzie nie zdajà sobie sprawy z potrzeb
i umiej´tnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà.
Niektóre osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà potrzebujà wi´cej pomocy ni˝ inne.
Osoby te zwykle trafiajà w koƒcu do zak∏adu,
poniewa˝ ich rodziny nie mogà znaleêç dla
nich lepszej pomocy.
Inclusion Europe walczy o to, by osoby
niepe∏nosprawne ˝y∏y w spo∏eczeƒstwie razem
z innymi ludêmi.
Organizacje osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, które sà cz∏onkami Inclusion
Europe, pomagajà w tej walce.
Te organizacje cz∏onkowskie majà takie same
prawa i obowiàzki ustanowione przez Inclusion
Europe, bez wzgl´du na to, z którego kraju
w Europie pochodzà.

Inclusion Europe chce, aby zosta∏y zrealizowane nast´pujàce sprawy.

Sprawy do za∏atwienia
Celem poprawy sytuacji osób w Europie Centralnej i Wschodniej, Inclusion Europe
wzywa:
● Komisarza ds. Rozszerzenia UE, Günthera Verheugena do przedstawienia 3 grudnia
2002 r. raportu o sytuacji osób niepe∏nosprawnych, ˝yjàcych w du˝ych zak∏adach
opiekuƒczych w krajach kandydujàcych.
Raport powinien przedstawiç sytuacj´ tam panujàcà, jak równie˝ zawieraç propozycje przyÊpieszenia procesu przemian, które po∏o˝à kres nieludzkim warunkom,
w jakich cz´sto ˝yjà osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, oraz nieustannemu
∏amaniu praw cz∏owieka.
● Intergrup´ ds. Niepe∏nosprawnoÊci Parlamentu Europejskiego do utworzenia ad
hoc Grupy Interesu ds. Osób Niepe∏nosprawnych w Krajach Kandydujàcych, która
w procesie rozszerzania Unii skoncentruje si´ nad mo˝liwoÊciami poprawy przestrzegania praw cz∏owieka wobec osób niepe∏nosprawnych i spowoduje rzeczywiste
zmiany w ˝yciu milionów osób niepe∏nosprawnych w krajach kandydujàcych.
Grupa ta, z∏o˝ona z aktywnych i oddanych Cz∏onków Parlamentu Europejskiego
(tzw. MEP-ów), ma du˝e mo˝liwoÊci wp∏ywania na popraw´ sytuacji. Jej cz∏onkowie mogà uczestniczyç we wszystkich obradach wspólnych Komisji Parlamentarnych
i upewniaç si´, czy omawiane tam sà kwestie dotyczàce osób niepe∏nosprawnych.
Grupa ta mo˝e komentowaç i reagowaç na raporty Komisji Europejskiej dotyczàce
rozszerzenia, a tak˝e wykorzystywaç instrument w postaci zapytaƒ parlamentarnych
do upewnienia si´, czy decyzje polityczne komisji sà wdra˝ane.
● Rad´ Europy oraz Komisarza ds. Praw Cz∏owieka, Alvaro Gil Roblesa, by skoncentrowali si´ na niepe∏nosprawnoÊci jako na kwestii praw cz∏owieka, która dotyczy
bezpoÊrednio co najmniej 10% populacji krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
Rada Europy powinna przedsi´wziàç odpowiednie kroki, by zwi´kszaç ÊwiadomoÊç
krajów cz∏onkowskich w zakresie problemów niepe∏nosprawnoÊci.
● Komisj´ Europejskà do zapewnienia specjalnego bud˝etu przeznaczonego na
popraw´ sytuacji w zakresie przestrzegania praw cz∏owieka w krajach kandydujàcych. Fakt, i˝ dane paƒstwo rozpocz´∏o proces negocjacji nie stanowi gwarancji, ˝e
podstawowe prawa cz∏owieka wszystkich obywateli w tych krajach sà przestrzegane.
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3 grudnia 2002 r. Günter Verheugen powinien
przedstawiç sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych, ˝yjàcych w du˝ych zak∏adach opiekuƒczych. Günter Verheugen jest Europejskim
Komisarzem zajmujàcym si´ paƒstwami, które
chcà przystàpiç do Unii Europejskiej.
Intergrupa do spraw Niepe∏nosprawnoÊci jest
grupà osób, które sà cz∏onkami Parlamentu
i sà zainteresowane sprawami osób niepe∏nosprawnych.
SpoÊród nich niektóre osoby utworzà wspólnie
mniejszà grup´.
Grupa ta b´dzie si´ zajmowa∏a prawami osób
niepe∏nosprawnych w krajach kandydujàcych.
Ta grupa b´dzie dba∏a o to, ˝eby Parlament
Europejski nie zapomnia∏ o osobach
niepe∏nosprawnych ˝yjàcych w tych krajach.
Rada Europy poinformuje swoich cz∏onków o
sytuacji osób niepe∏nosprawnych.Rada Europy zwróci uwag´ na Prawa Cz∏owieka obywateli krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
Komisja Europejska musi daç pieniàdze
krajom kandydujàcym, aby sytuacja osób
niepe∏nosprawnych w tych krajach poprawi∏a
si´.

●

Komisj´ Europejskà do przyÊpieszenia procesu, dzi´ki któremu kraje kandydujàce b´dà w stanie w pe∏ni uczestniczyç w Programach Wspólnoty .

●

Rzàdy krajów cz∏onkowskich UE - by podczas negocjacji nalega∏y, aby kraje
kandydujàce zagwarantowa∏y swoim wszystkim obywatelom, z uwzgl´dnieniem
obywateli niepe∏nosprawnych, podstawowe prawa cz∏owiek.

●

Rzàdy krajów kandydujàcych - do rozszerzenia wspó∏pracy z organizacjami
osób niepe∏nosprawnych i ich rodziców, przy planowaniu, wdra˝aniu oraz ocenie
wsparcia jakie jest udzielane tej grupie obywateli.

●

●

Organizacje Cz∏onkowskie Inclusion Europe z Unii Europejskiej - by
kontynuowa∏y swe d∏ugotrwa∏e zaanga˝owanie i partnerstwo z organizacjami osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ich rodzin w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej. Organizacje te powinny zwracaç si´ do swych rzàdów, by rozbudza∏y
ÊwiadomoÊç na temat tego, jak mo˝na poprawiç sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych.
Europejskie Forum Osób Niepe∏nosprawnych oraz Europejskà Platform´
Spo∏ecznych Organizacji Pozarzàdowych - do wspierania ˝àdaƒ Inclusion Europe
i przyczyniania si´ tà drogà do poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw
cz∏owieka w odniesieniu do osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ich rodzin
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Wydane staraniem:

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym
02-639 Warszawa, ul. G∏ogowa 2b
tel.: (0-22) 848-82-60, 646-03-14, fax: (0-22) 848-61-62
e-mail: wyzwanie@free.ngo.pl www.psouu.org.pl

Komisja Europejska powinna przyÊpieszyç
proces, dzi´ki któremu kraje kandydujàce
b´dà mog∏y braç udzia∏ w programach Unii.
Rzàdy krajów kandydujàcych, zanim przystàpià do Unii, powinny pokazaç, ˝e respektujà
Prawa Cz∏owieka w odniesieniu do osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Rzàdy krajów Europy Centralnej i Wschodniej
powinny wspó∏pracowaç z organizacjami osób
niepe∏nosprawnych.
Cz∏onkowie Inclusion Europe powinni stale broniç Praw Cz∏owieka osób niepe∏nosprawnych.
Cz∏onkowie Inclusion Europe b´dà pracowali
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
Europejskie Forum Osób Niepe∏nosprawnych
oraz Europejska Platforma Organizacji Spo∏ecznych powinny zgodziç si´ z ˝àdaniami
Inclusion Europe.
W ten sposób mo˝emy pomóc osobom
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w krajach
Europy Centralnej i Wschodniej w walce
o prawa cz∏owieka.

