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Brussel Inpalmen voor het recht op onafhankelijk leven.
Op 30 september zullen honderden mensen met een handicap van over heel Europa deelnemen aan de
Freedom Drive Mars door Brussel. Deze manifestatie start om 10u aan het Jubelpark en gaat via de
Europese Commissie naar het Europees Parlement waar de deelnemers hun eisen kenbaar maken aan
de Europese beleidsmakers. Na de mars volgt er een vergadering in het Parlement waar dieper op deze
eisen word ingegaan.
De Freedom Drive Mars is een onderdeel van de Freedom Drive. Dit is een 2 jaarlijks evenement
georganiseerd door het European Network on Independent Living(ENIL). Dit jaar gaat de 7de editie van
de Freedom Drive met als thema “Independent Living: The Next Generation!” voor het eerst door in
Brussel. Tijdens de Freedom Drive worden tal van activiteiten georganiseerd om deelnemers de kans te
geven elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Op 1 october wordt de Freedom Drive
afgesloten met een conferentie over de verschillende aspecten van onafhankelijk leven. Deze
conferentie, die doorgaat in het BelBrussel gebouw van Tour en Taxis in Brussel, wordt bijgewoond door
verschillende beleidsmakers zoals Maria-Luisa Cabral (hoofd van de eenheid voor rechten van personen
met een handicap in de Europese Commissie).
ENIL is een Europees netwerk van personen met een handicap en hun bondgenoten dat opkomt voor
het recht op onafhankelijk leven zoals voorzien in artikel 19 van het VN verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap dat zowel door de E.U. als door België is geratificeerd. ENIL is er van
overtuigd dat met de juiste ondersteuning iedereen dezelfde mogelijkheden heeft en een onafhankelijk
leven kan uitbouwen op basis van eigen keuzes en beslissingen. Mensen met een handicap hebben het
recht om als volwaardige burger deel te nemen aan de maatschappij. ENIL vraagt dan ook dat:





Er meer word geïnvesteerd in persoonlijk assistentie budget zodat iedereen de kans heeft om
thuis op te groeien en niet in een instelling.
Publieke diensten zoals het openbaar vervoer integraal toegankelijk zijn zodat ze gebruikt
kunnen worden door iedereen met of zonder handicap.
Het onderwijs volledig inclusief word.
Personen met een handicap job kunnen uitoefenen in lijn met hun opleiding.

Met De Freedom Drive wil ENIL de Europese en nationale beleidsmakers duidelijk maken dat personen
met een handicap van over heel de Europese Unie hun rechten opeisen en klaar zijn om als volwaardige
burger deel te nemen aan de maatschappij.
Voor meer informatie zie www.enil.eu/campaigns/freedom-drive.
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