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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ОТНОСНО: Неизказаната от Вас истина или Как заблудихте Комитета на
ООН за правата на хората с увреждания
Изх. N: 046/10.09.2018 г.
Уважаеми г-н Коралски,
Група хора с увреждания и техни съмишленици, възмутени от
представянето на водената от Вас делегация от държавни служители на
XX сесия на Комитета по наблюдение на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания в Женева, се обръщат към Комитета, с протестна
декларация срещу откровените лъжи и полуистините, изнесени на 3ти и 4-ти септември 2018 г.
Целта на изслушването на българската делегация е била да представите
отговорите на множеството въпроси, поставени от Комитета след първия
български доклад по Конвенцията. С отговорите си Вие и всички
държавни служители заблудихте Комитета, че държавата провежда
политики по уврежданията в съответствие с Конвенцията. Нищо от
докладваното не отразяваше реалното положение на българите с
увреждания!
Основните проблемни области във Вашето представяне бяха:
•
Деинституционализацията, каквато в България не съществува!
•
Успешно образование за деца и младежи с увреждания в масовите
училища, каквото няма!
•
Лична помощ – в България няма лична помощ, има само домашна
или семейна грижа, платена за по 2, 4 или 8 часа на ден!
•
Достъпен транспорт – две влакови линии и всеки десети автобус
пригоден за хора с увреждания не е достъпност!
В България няма адекватна реформа, която да отговаря на
индивидуалните нужди на хората с увреждания, както и
приобщаваща среда за водене на независим живот.
Днес, 10.09.2018 г., до Комитета на ООН за правата на хората с
увреждания ще бъде изпратена позицията на Нина Жишева, подкрепена
от Център за независим живот и още много хора с увреждания. Това е
позиция, която представя реалната ситуация на хората с увреждания.
Подкрепена е и от алтернативния доклад с отговори на четири
правозащитни неправителствени организации - Сдружение "Алианс за
защита от насилие, основано на пола"; Български център за нестопанско
право; Център за приобщаващо образование; Фондация "Валидити";
Център за независим живот; Анет Маринова и Георги Ценов, изпратен до
Комитета на ООН за правата на хората с увреждания.
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Настояваме Вие и водената от Вас делегация – в срок до 48 часа,
считано от днес (10.09.2018 г.) - да изпратите нов доклад, който да
отразява реалната ситуация в сферата на увреждания в България, без да
се спестяват болезнените подробности за липсата на условия хората с
увреждания да водят независим живот. В противен случай изразяваме
готовност за протест.
С уважение,
Митко Николов,
Капка Панайотова,
Нина Жишева,
Петко Сталинчев,
Борислав Йосифов,
Спаска Давранова,
Рада Петрова,
Красимира Обретенова,
Йоанна Вълчева,
Гергана Маврова,
Яна Димитрова,
Живка Иванова,
Цвети Първанова,
Антония Петкова,
Весела Одажиева,
Олга Божилова,
Десислава Илиева,
Димитрина Русева,
Йорданка Кирова,
Ваня Маргаритова,
Марияна Гевурова,
Йонка Енчева,
Мария Начева,
Галя Иванов,
Емилия Димитрова,
Диана Димитрова,
Десислава Тенева,
Валентина Воденичарова,
Венцислава Николова,
Светослава Пандиева,
Камелия Мънчева,
Цветелина Христова,
Гергана Дерменджийска,
Теодора Банкова,
Красимира Маринова,
Бахтишен Джуджева,
Йорданка Ангелова,
Биляна Тенева,
Кремена Караджова,
Анна Асенова,
Есма Мехмед,
Ками и Юли Драганови,
Соня Колева,

ул. Екзарх Йосиф №60,
София 1000
тел./факс: 983 25 15
е-mail: cil@cil.bg;
уебсайт: www.cil.bg

Нели Тодорова,
Лиза Бочева,
Галина Апостолова,
Людмила Борисова,
Страшимир Козаров,
Йордан Михайлов,
Цветелина Бонева,
Светла Болнева,
Рени Григорова,
Мариана Харизанова,
Пламена Лазарова,
Златка Марина,
Живодар Жишев,
Мария Димитрова,
Ивелина Димитрова,
Шенай Мустафа Мустафа,
Тинка Любенова Сапунджиева,
Сдружение “Равен старт 2008” - гр. Габрово
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