Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem
“No iekļaujošas izglītības uz iekļaujošu nodarbinātību
cilvēkiem ar invaliditāti”
2015.gada 11. un 12.maijs
-----------------------------------------------

U.Augulis, labklājības ministrs
12.maijs, plkst. 12.40 (NOSLĒGUMA PIEZĪMES)

Cienījamie konferences dalībnieki!
Esam divas dienas pavadījuši intensīvās diskusijās par jautājumiem, kas
skar cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīvi, iespējas un nākotni. Es uzdodu
jautājumu sev un arī jums. Ko sagaida cilvēks ar invaliditāti un viņa
tuvinieki no mums - no politiķiem, ierēdņiem, nevalstiskajām
organizācijām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sabiedrības locekļiem?
It kā neko daudz – tikai iespēju dzīvot tādu pašu dzīvi, būt tikpat
neatkarīgam kā ikviens sabiedrības loceklis. Un tomēr. Praksē tas izrādās
daudz. Un mūsu uzdevums - palīdzēt - ir ļoti atbildīgs!

Dāmas un kungi,
Konvencijas pieņemšana ir radījusi jaunus apstākļus. No vienas puses, ir
mainījusies pieeja un „latiņa ir pacelta augstāk1”. No otras puses –
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Konvencijā valstīm ir doti skaidri uzdevumi, ko darīt. Ir tikai jāseko
Konvencijā noteiktajam!
Šodien, kad esam izvērtējuši līdzšinējo pieredzi, noteikuši turpmākos
izaicinājumus un guvuši ierosmes to pārvarēšanai, mēs varam doties mājās
ar jaunu apņēmību.
Mums ir skaidrs redzējums, kādi ir galvenie akcenti Eiropas Invaliditātes
stratēģijas ieviešanai nākamajos piecos gados. Savas prioritātes esam
ietvēruši Prezidentūras secinājumos par invaliditāti. Secinājumos ir
uzsvērta

nepieciešamība

veltīt

pienācīgu

uzmanību

invaliditātes

jautājumiem nacionālo politiku dienaskārtībā, lai pilnībā īstenotu
Konvenciju. Papildus Prezidentūras secinājumos ir uzsvērts, ka ir vajadzīgi
starpdisciplināri risinājumi, kā arī tādi izglītības un nodarbinātības jomas
pasākumi, kuri atbilst ”Eiropa 2020” stratēģijas mērķiem.
Tāpat ir atzīmēts, ka ir efektīvi jāpiemēro tiesību akti vienlīdzīgas
attieksmes jomā un jāņem vērā dzimumu līdztiesības principi, lai novērstu
diskrimināciju un veicinātu „Eiropu bez šķēršļiem ikvienam2”. Turklāt
Secinājumi aicina stiprināt sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, izmantot
jaunās tehnoloģijas un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, lai
uzlabotu cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu.

Dāmas un kungi,
es pateicos visiem, kas devuši ieguldījumu šī pasākuma diskusijās un
Prezidentūras secinājumu tapšanā. Es ceru, ka konference ir bijusi vērtīga
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mācību stunda, kas dos jaunu impulsu un stiprinās Eiropas Savienības
apņemšanos

risināt

vienlīdzīgu

iespēju

jautājumus

cilvēkiem

ar

invaliditāti!
Priecājos, ka mēs Eiropā arvien vairāk virzāmies uz sabiedrībā balstītu
pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizāciju. Zināšanas un risinājumi
par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām ir īpaši nozīmīga sastāvdaļa politikas
darba kārtībā.
Konvencijas ieviešanas ceļā nākas sastapties ar dažādiem izaicinājumiem
– tai skaitā virspusīgu skatījumu uz problēmām, kā arī finanšu un
sistēmiskiem ierobežojumiem. Svarīgi, lai ikvienam pietiek zināšanu un
nezūd pārliecība turpināt šo darbu.
Es ceru, ka, tiekoties pēc kāda laika, mēs varēsim secināt, ka situācija ir
uzlabojusies, iespēju ir daudz vairāk un cilvēki ar invaliditāti tās arvien
biežāk arī izmanto.
Lai mums kopā izdodas uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti!
Paldies!
Un lai visiem drošs ceļš uz mājām!
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