Παγκόζμια Ημέρα Αηόμων με Ειδικές Ανάγκες
Η Παγθόζκηα Ηκέξα Αηόκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο ενξηάδεηαη ζηηο 3 Δεθεκβξίνπ θάζε
έηνπο θαη θαζηεξώζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 1992 από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΕ κε
ηελ πηνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο γηα ηα ΑΜΕΑ. Η εκέξα απηή έξρεηαη λα καο
ππελζπκίζεη ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά απηή ε κεξίδα ησλ
ζπκπνιηηώλ καο, ηόζν ιόγσ ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο από ηνπο ππόινηπνπο όζν θαη
ιόγσ ησλ θησρώλ κέζσλ εμππεξέηεζήο ηνπο. Παξόιν πνπ θάζε αλάπεξν άηνκν πξέπεη
λα επσθειείηαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλνηηθό βίν, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 26
ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδώλ Κνηλσληθώλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξώπεο, νη δηαθξίζεηο, νη
θξαγκνί θαη ηα δεκνθξαηηθά ειιείκκαηα ζε βάξνο ησλ ΑΜΕΑ απνηεινύλ θαζεκεξηλή
πξαγκαηηθόηεηα.
Μεξηθά από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, αθνξνύλ
ζηελ θηλεηηθόηεηα, ζηελ εθπαίδεπζή, ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ
εξγνδόηεζή ηνπο. Η ζύγρξνλε Κππξηαθή Κνηλσλία, ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζηηο αθόινπζεο
θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πεηύρεη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ ΑΜΕΑ ζην ζύλνιό ηεο:
Η ευκαιρία για εργοδόηηζη: ε εμεύξεζε εξγαζίαο είλαη κία παγθόζκηα αλάγθε, ε
ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο εληζρύεη ην αίζζεκα ηεο αλεμαξηεζίαο, ηόζν εζηθά όζν θαη
νηθνλνκηθά θαη βνεζά ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. Έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 10%
ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ΑΜΕΑ, ηα ηαιέληα θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ νπνίσλ ζα έπξεπε λα
αμηνπνηνύληαη.
Η ευκαιρία για άρηια εκπαίδευζη και καηάρηιζη: είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ ΑΜΕΑ ζε όια ηα επίπεδα
ηεο εθπαίδεπζεο. Είλαη απαξάδεθην ελ έηεη 2009, ΑΜΕΑ λα κελ κπνξνύλ λα
ζπκπιεξώζνπλ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ κέζσλ πξόζβαζεο.
Η εγκαηάζηαζη υποβοηθηηικών ηεχνολογιών: ε εμαζθάιηζε εηδηθώλ ξάκπσλ
πξόζβαζεο, απνρσξεηεξίσλ, αλειθπζηήξσλ, επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη άιισλ
ζεκαληηθώλ ππεξεζηώλ, απνηεινύλ ζηνηρεηώδε κέηξα ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο.

Ενζωμάηωζη προνοιών και μέηρων ζηη Νομοθεζία: ηα ΑΜΕΑ αληηκεησπίδνπλ
κεγάιε πξνθαηάιεςε ζην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο παξά ην
γεγνλόο όηη ζηελ Κύπξν ε Ννκνζεζία πεξηέρεη ζεκαληηθέο πξόλνηεο ππέξ ησλ ΑΜΕΑ.
Απνπζηάδνπλ όκσο ηα πξαθηηθά εθείλα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ εξγαζία.
Σηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη 7-10% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ πάζρεη από κηα
αλαπεξία, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 500
εθαηνκκύξηα άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο. Τν 80% θαη' εθηίκεζε δεη ζε
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Τα ΑΜΕΑ είλαη κία ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, νη
δπλαηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζεβαζκνύ θαη λα αμηνπνηνύληαη ζηνλ
κέγηζην δπλαηό βαζκό. Υπάξρνπλ νη λνκνζεζίεο θαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαζώο θαη ηα
κέζα ππνζηήξημήο ηνπο, απνπζηάδνπλ όκσο ην θνηλσληθό ελδηαθέξνλ θαη ε πξόλνηα.
Γηα λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ αηόκσλ απηώλ ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα
δνπιέςνπλ πνιινί άλζξσπνη θαη λα γίλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο. Πάλσ από
όια όκσο, γηα κία νινθιεξσκέλε θαη ηζόηηκε ελζσκάησζε ησλ ΑΜΕΑ ζην θνηλσληθό
ζύλνιν, απαηηείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηε ζηάζε ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο.
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