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ENGELLİ BİREYLERİN
HAKLARI STRATEJİSİ

AB’de yaklaşık 87 milyon kişi bir tür engellilikle yaşamaktadır.

Ne var ki, birçok alanda ilerleme kaydedilmesine rağmen, engelli bireyler sağlık, eğitim, istihdam, sosyal 
aktivitelere ve siyasi hayata katılım konularında hâlâ önemli engellerle karşılaşmaktadır.

Haklar için Birlikte kampanyası, tüm engelli bireylerin haklarından yararlandığı ve eşit olarak yaşadığı, 
gerçek bir Eşitlik Birliği’ni teşvik etmektedir.

‘‘‘‘         Hedefimiz, AB’de ve AB üyesi olmayan ülkelerde engelli bireylerin 
yaşam kalitesini artırmaktır. Onların, Eşitlik Birliği’ne giden sürecin 
önemli bir unsuru olan haklarını güvence altına almalıyız.

Helena Dalli, Eşitlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi

Engelli bireylerin %28,4’ü, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle 
karşı karşıyadır.

Engelli bireylerin karşılanmayan sağlık hizmeti 
ihtiyaçları, engelli olmayan bireylere kıyasla 

4 kat daha fazladır. 
Strateji, bu ve diğer eksikliklerin giderilmesine 
yardımcı olacaktır.

Bu rakam engeli olmayan bireyler içinse 

%18,4’tür.
İstihdam, 
Sosyal İlişkiler ve 
Kapsayıcılık



AB ENGELLİ BİREYLERE  YARDIM 
ETMEK İÇİN NELER YAPIYOR?

KAMPANYA HAKKINDA

Avrupa Komisyonu, 2021’in Mart ayında, 2021-2030 
Engelli Bireylerin Hakları Stratejisi’ni kabul etmiştir. 
Strateji tüm engelli bireylerin aşağıdaki haklara sahip 
olmasını sağlamayı amaçlıyor:

Haklar için Birlikte girişimi, Avrupa’daki engelli 
örgütleri ve üyelerinden savunucularla istişare edilerek 
geliştirilmiştir.

Avrupa’nın dört bir yanından farklı engellerle yaşayan 27 
yurttaşın (‘Şampiyonlar’) ortaklığıyla Mart 2023’e kadar 
çevrimiçi olarak yürütülecektir.

Kampanya engelli bireylerin haklarına ilişkin farklı 
hususları ele alan altı tema etrafında düzenlenmiştir.

Strateji, engelli bireylerin hayatlarında olumlu değişimler 
yaratacak. Örneğin:

▶ İnsan haklarından tam olarak yararlanabilmeleri.

▶ Topluma ve ekonomiye katılmak için eşit fırsatlara ve 
eşit erişime sahip olmaları.

▶ Nerede, nasıl ve kiminle yaşayacaklarına karar 
verebilmeleri.

▶ AB içinde serbest dolaşım hakkına sahip olmaları.

▶ Bir daha ayrımcılığa uğramamaları.

▶ 2023’ün sonuna kadar tüm AB ülkeleri için bir Avrupa 
Engelli Kartı çıkarılması önerisi. Bu kart, engelli 
bireylerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak ve AB’nin 
neresinde olurlarsa olsunlar hizmetlere erişimlerini 
kolaylaştıracaktır.

▶ Avrupa ülkelerinin engelli bireyler için daha erişilebilir 
hale getirmek üzere birlikte çalışmasını sağlamak için bir 
Avrupa Kaynak Merkezi (AccessibleEU) oluşturulması.

Bu strateji, daha eşit bir toplum yaratmaya yönelik 
eylemler için oluşturulmuş AB çerçevesidir. Engelli 
bireylerin haklarından yararlanabilmelerini sağlamak için 
somut eylemler içermektedir. Avrupa Komisyonu bunu 
tek başına başaramaz; strateji tüm ülkelerin taahhüdünü 
ve hepimizin desteğini gerektiriyor. Önemli olan şu ki, 
değişim ancak doğrudan etkilenenlerin, yani engelli 
bireylerin sürece dâhil olmasıyla gerçekleşecektir.

AB ve tüm üye ülkeleri Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu, her AB ülkesinin engelli 
bireylerin haklarını korumakla yükümlü olduğu anlamına 
gelmektedir.

Engelli bireylerin eşit hak ve fırsatlardan 
yararlanmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız.
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HAKLAR İÇİN BİRLİKTE –
KAMPANYA TANITIMI

KAPSAYICI KÜLTÜR, 
ETKİNLİK VE SPOR İÇİN BİRLİKTE

KAPSAYICI EĞİTİM VE İŞ 
FIRSATLARI İÇİN BİRLİKTE

SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA DAİR
KATILIM İÇİN BİRLİKTE

SANAL VEYA FİZİKSEL DÜNYADA 
ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN BİRLİKTE

BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN BİRLİKTE

BİZE KATILIN!
Katılımınız ve desteğiniz hayati önem taşımaktadır. 
Engelli bireylerin hâlihazırda karşılaştıkları sorunlara ışık 
tutabilir ve bunların giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. 
Kampanya web sitesini yer imlerine ekleyerek, son 
kampanya güncellemelerini almak için e-posta listemize 
kaydolup sosyal medyada ulusal Şampiyonlarımızın 
içeriğini paylaşarak ve yorum yaparak engelli bireylerin 
haklarını savunmada bize katılacağınızı umuyoruz. 
Tüm AB yurttaşlarının potansiyelini ortaya çıkarmaya 
yardımcı olmak için bize katılın!

Bizi sosyal medyada takip edin ve 
hashtag’leri kullanarak sohbete katılın
#ABEngelliHakları #EşitlikBirliği
#EUDisabilityRights #UnionOfEquality

facebook.com/SocialEurope 

twitter.com/@EU_Social 

youtube.com/EuropeSocial
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