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DEH holdt sin første gadekampagne for hjælp til handicappede i Kirgisistan -
på sin fødselsdag den 24. november. Det er nu seks år siden.

Europæisk dag for mennesker med handicap
Oversat fra engelsk af Hüseyin Koc

Som hvert eneste år, fejrer den Europæiske Kommission dagen for mennesker
med handicap i samarbejde med det Europæiske Handicap Forum. Dette års
dag for mennesker med handicap vil finde sted den 29-30 november 2016 i
Bruxelles.
Konferencen vil specifikt fejrer det tiende jubilæum af FN konventionen om
rettigheder for folk med handicap. Præsentationer og diskussioner vil fokuserer
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på en interaktiv facon om fremgangen som er blevet gjort i EU for at støtte
rettighederne for personer med handicap, baseret på FN Konventionen.
Folk med handicap, organisationer eller grupper af folk med handicap (DPOs),
foreninger og firmaer, som arbejder på at forbedre livet for personer med
handicap, regeringsrepræsentanter, EU institutions repræsentanter,
akademiker og mange andre vil være til stede. Konferencen er del af EU's
bredere indsats for at fremme hovedstrømningen af handicap problemer i
overensstemmelse med FN Konventionen vedrørende Rettighederne for
personer med handicap, som EU er parti i siden januar 2011 og EU Handicap
Strategi 2010-2020.
Følg også begivenheden på Twitter med #EUDisability, #EUAccessCity og
#EDPD2016. Du kan også følge begivenheden via internet streaming via de
nedenstående links (de kun blive aktive under begivenheden):

Net streaming af begivenheden om tirsdagen den 29 november

Net streaming af begivenheden om onsdagen den 30 november

DEH har brug for frivillige til forskellige opgaver i 2017
DEH forsøger at gøre administration og planlægning af aktiviteter så lille som
mulig. Men der er alligevel mange opgaver, der skal løses og som har brug for
en  frivillig håndsrækning. Det handler om alt fra medlemsarbejdet,
information og ansøgninger. Men det handler også om interesserede til at få
ordnet handicaphistorisk materiale, indsamle værktøj og maskiner til
Kirgisistan og Ukraine samt Rumænien.
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DEH vil gerne gøre opmærksom på denne begivenhed og muligheden for at
følge den. Og vi håber næste år at have kræfter til at gennemføre en
markering for bedre muligheder for mennesker med handicap. I år støtter vi
aktioner i Belarus, Kirgisistan og Ukraine.



Så hvis du allerede nu kan se, at du har lyst og tid til at give lidt tid til sådanne
opgaver, må du meget gerne kontakte os på post@europeanhouse.org . Så
prøver vi i DEH at få samlet op til et møde lige i det nye år.

EN STOR TAK OG EN LILLE RE-REMINDER
Igen vil DEH meget gerne takke jer, der har brugt reminderen til at sende
kontingent. Det er blevet lidt over  en snes.  Desværre har vi fortsat ikke nået at
få fulgt op for kontingentbetaling for 2016. Så hvis du har mulighed for at finde
de 150 kr og sende dem til DEH, vil bestyrelsen blive meget glade. Send dem via
hjemmesiden på PayPal eller til Danske Bank: Reg 4180 konto 2580063686.

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org  og Hüseyin Koc - koc@europeanhouse.org
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