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Samen aan de slag
met het VN-verdrag
voor gelijke rechten

Coalitie voor Inclusie
Postbus 85273
3508 AG Utrecht
030 236 30 00
www.coalitievoorinclusie.nl

Nú waarmaken!

Academie voor Zelfstandigheid

www.vnverdragwaarmaken.nl

Tekenen én dan

van de in deze flyer genoemde activiteiten.

Ontwerp: Stilus grafisch ontwerp: www.stilus-go

Organisaties die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de organisatie

Ratificatie van
het VN-verdrag
noodzakelijk!

Nederland moet actief aan de slag met het realiseren
van gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Daarom is het noodzakelijk dat het VN-verdrag – dat
de gelijke behandeling van mensen met een beperking
regelt en dat Nederland in 2007 heeft ondertekend –
zo spoedig mogelijk volledig geratificeerd wordt.
Het verdrag creëert geen nieuwe rechten, maar verzekert
dat mensen met een beperking op gelijke voet met
anderen, de universele rechten kunnen genieten en op
gelijke wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Studie stand van zaken
en aanbevelingen
Tekenen en dan…?

Coalitie
voor
Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van
mensen en organisaties die het maatschappelijke
draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot,
inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen
tegengaat. De Coalitie vindt ratificatie van het
VN-verdrag noodzakelijk en werkt hieraan, samen
met een groot aantal mensen en organisaties.
Kijk op de website: www.coalitievoorinclusie.nl

Bijeenkomsten
rondom het
VN-verdrag

Werkconferentie
Tekenen en dan…?

Op 08 februari 2010 organiseerde de Coalitie de Werkconferentie ‘Tekenen en dan…?’ om de bewustwording
rondom het VN-verdrag en het gevoel van urgentie bij
zowel politiek, overheid als maatschappelijke organisaties
te vergroten. Meer dan 160 mensen namen deel om hun
bijdrage te leveren. Een verslag is beschikbaar op de
website.

Meer informatie?

Om de implementatie van het Verdrag in Nederland
zo kansrijk mogelijk te laten zijn heeft de Coalitie voor
Inclusie het initiatief genomen tot de studie ‘Tekenen
en Dan…?’. Deze studie zet de stand van zaken van
het VN-Verdrag voor mensen met een beperking in
Nederland op een rijtje en geeft aanbevelingen voor
implementatie. De Studie is beschikbaar op de website.

23 september, 18 - 25 - 28 oktober 2010:
Het VN-verdrag Nu waarmaken: voor lokale en
landelijke politici, beleidsmakers en beslissers.
Op verschillende locaties in het land
November 2010: Het VN-verdrag: Samen Werken
December 2010: Het VN-verdrag: Samen Leren
Januari 2011: Het VN- verdrag: Samen Leven
Februari/maart 2011: Manifestatie Het VN verdrag
Nu Waarmaken!

Nieuwsgierig? Wilt u op de hoogte blijven? De
studie en het verslag van de vorige Werkconferentie
downloaden? Of een bijdrage leveren?
Kijk op de website: www.vnverdragwaarmaken.nl
of mail naar info@coalitievoorinclusie.nl

