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Prefa�� 
 
 
Politica dizabilit��ii are ca 
scop dreptul tuturor 
persoanelor la cet��enie – 
dreptul de a putea 
participa. Dreptul 
persoanelor de a putea 
intra pe aceea�i u�� ca �i 
to�i ceilal�i – �i de a nu fi 
obliga�i s� foloseasc� u�a 
din spate; de a putea alege 
cât de des vor s� se 
întâlneasc� cu persoana 
iubit� – f�r� s� li se spun�  
de câte ori au voie s� 
foloseasc� serviciul de 
transport în timpul liber; 
sau, dac� sunt persoane 
nev�z�toare, s� 
îndr�zneasc� s� prind� un 
autobuz, �i s� aib� 
încredere c� sta�iile vor fi 
anun�ate, astfel încât s� nu 
fie nevoite s� ghiceasc� 
sau s� tot întrebe. Unde ne 
afl�m în acest moment? 
 
.................................. 
 
Nu avem înc� o societate 
în care persoanele cu 
dizabilit��i au acelea�i 
�anse ca �i ceilal�i cet��eni. 
Planul Na�ional de Ac�iune 
pentru o politic� în 

domeniul dizabilit��ii  
adoptat de Riksdag 
(Parlamentul suedez), 
reprezint� un pas mare 
înainte spre o politic� 
modern� a dizabilit��ii. 
Planul de Ac�iune con�ine 
decizii importante  menite 
s� acorde persoanelor cu 
dizabilit��i dreptul de a 
participa pe deplin în 
societate, s� asigure faptul 
c� ele sunt tratate cu 
demnitate �i c� pot decide 
singure privind propria lor 
via��. 
În Planul de Ac�iune am 
selectat trei domenii ce au 
prioritate special� pentru 
anii care urmeaz�: 
asigurarea faptului c� toate 
sectoarele societ��ii sunt 
abordate �i din perspectiva 
dizabilit��ii, crearea unei 
societ��i mai accesibile �i 
îmbun�t��irea modului în 
care persoanele cu 
dizabilit��i sunt tratate.  
O premis� important� pe 
care se bazeaz� planul de 
ac�iune este c� handicapul 
este în mare m�sur� un 
rezultat al deficien�elor 
societ��ii. Acest mod de a 
privi lucrurile implic� faptul 
c� handicapul  poate fi 
eliminat prin schimbarea 
societ��ii. Planul de ac�iune 
pe care îl prezent�m acum 
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va produce schimb�ri în 
societate. Dar suntem 
con�tien�i de faptul c� mai 
r�mân multe lucruri de 
f�cut înainte ca planul s� 
fie pe deplin implementat. 
�tim c� o transformare 
complet� �i imediat� este 
imposibil�, dar vrem s� 
stabilim în mod clar c� 
orientarea politicii 
dizabilit��ii se va schimba – 
�i c� fiecare are o parte din 
responsabilitate. Doar 
atunci când fiecare are o 
parte de responsabilitate 
putem construi o societate 
pentru to�i cet��enii no�tri.  
 
 
Lars Engqvist 
Ministrul S�n�t��ii �i al 
Afacerilor Sociale. 
 
 
 
Obiectivele 
politicii na�ionale 
a dizabilit��ii 
 
 
Obiectivele politicii 
na�ionale a dizabilit��ii 
sunt:  

• O comunitate 
social� bazat� pe 
diversitate;  

• O societate astfel 
creat� încât  s� 
permit� 
persoanelor cu 
dizabilit��i de toate 
vârstele s� 
participe pe deplin 
la via�a în 
comunitate.  

• �anse egale în 
via�a fetelor �i 
b�ie�ilor, femeilor 
�i b�rba�ilor cu 
dizabilit��i.  

 
Ac�iunea în politica 
dizabilit��ii trebuie s� se 
concentreze pe 
urm�toarele aspecte:  

• Identificarea �i 
îndep�rtarea 
obstacolelor din 
cale particip�rii 
depline a 
persoanelor cu 
dizabilit��i în 
societate. 

• Prevenirea �i lupta 
împotriva 
discrimin�rii 
persoanelor cu 
dizabilit��i. 

• Creare 
oportunit��ilor 
pentru copiii, tinerii 
�i adul�ii cu 
dizabilit��i de a 
avea  o via�� 
independent� �i de 
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a lua  propriile  
decizii privind via�a 
lor.  

.................................. 
 
Pe 31 mai 2000, 
Parlamentul suedez a 
aprobat legea emis� de 
guvern:” De la pacient la 
cet��ean: planul na�ional 
pentru o politic� a 
dizabilit��ii”. Aceast� 
decizie a parlamentului 
reprezint� un pas de o 
importan�� fundamental� 
pentru politica suedez� în 
domeniul dizabilit��ii. 
Obiectivul politicii 
dizabilit��ii este o societate 
care creeaz� posibilitatea 
particip�rii depline a 
persoanelor cu dizabilit��i 
în via�a comunit��ii. 
Perspectiva dizabilit��ii 
trebuie s� p�trund� în 
toate sectoarele societ��ii. 
Discriminarea persoanelor 
cu dizabilit��i trebuie 
comb�tut�. Decizia 
parlamentului înseamn� c� 
exist� acum un plan 
na�ional privind modul în 
care societatea noastr� 
trebuie s� înceap� 
realizarea acestor 
obiective.  
Acest document prezint� 
un sumar al celor mai 
importante puncte din 

planul de ac�iune. 
Parlamentul a aprobat 
planul de ac�iune �i 
propunerile guvernului �i a 
f�cut declara�ii pe puncte 
specifice. Toate acestea 
vor fi descrise în sec�iunile 
relevante ale acestui 
document.  
O m�sur� pe care a luat-o 
Parlamentul este de a cere 
guvernului s� elucideze 
pozi�ia economic� 
general� a persoanelor cu 
dizabilit��i �i s� calculeze 
costurile unei protec�ii de 
cost  mai cuprinz�toare �i 
mai costisitoare.  
Propunerile din plan 
implic� autorit��ile, 
municipalit��ile, 
organiza�iile, furnizorii de 
servicii de transport, 
magazinele, firmele de 
construc�ii �i al�i 
participan�i. De asemenea, 
aceste  m�suri îi vor afecta 
(implica) pe to�i cei care 
tr�iesc în Suedia. Este 
responsabilitate tuturor  de 
a construi o Suedie în care 
persoanele cu dizabilit��i 
se pot bucura de acelea�i 
drepturi �i �anse ca �i 
ceilal�i cet��eni.  
În declara�ia privind politica 
sa din 1999, guvernul a 
declarat c� obstacolele, 
care împiedic� persoanele 
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cu dizabilit��i s� participe 
pe deplin la via�a în 
comunitate, vor fi 
înl�turate. Pentru a atinge 
acest scop este necesar� 
o transformare progresiv� 
a politicii dizabilit��ii astfel 
încât perspectiva ce 
guverneaz� aceast� 
politic� s� devin� profund 
democratic�. Ar trebui s� 
fim condu�i de perspectiva 
aflat� în Regulile Standard 
ONU privind Egalizarea 
�anselor pentru 
Persoanele cu Dizabilit��i. 
Persoanele cu dizabilit��i 
sunt la fel de valoroase ca 
�i oricare alt� persoan�; ei 
sunt cet��eni care au 
acelea�i drepturi �i 
responsabilit��i ca �i ceilal�i 
cet��eni. O dizabilitate 
devine handicap doar 
atunci când persoana este 
supus� neajunsurilor din 
mediul în care se afl� sau 
activit��ilor organizate de 
societate. Handicapul 
poate fi diminuat sau poate 
chiar s� dispar� atunci 
când se iau m�suri pentru 
a îmbun�t��ii aceste 
deficien�e �i mai ales 
accesibilitatea. 
Obiectivele na�ionale ale 
politicii dizabilit��ii �i 
propunerile pentru m�suri 
concrete  care au fost 

aprobate au ca scop 
concentrarea (mai 
profund� a) politicii 
dizabilit��ii pe înl�turarea 
obstacolelor care priveaz� 
persoanele cu dizabilit��i 
de dreptul de a participa pe 
deplin în societate. Unele 
propuneri pot fi 
implementate imediat, în 
timp ce altele, care 
necesit� investi�ii �i 
schimb�ri de atitudine, pot 
necesita mai mult timp.  
 
„ Obstacolele care 
priveaz� persoanele cu 
dizabilit��i de a lua parte 
pe deplin la via�a în 
comunitate, vor fi 
îndep�rtate”. 
(Extras din declara�ia 
politic� a Guvernului, 
1999) 
 
 
Valoare egal� 
pentru to�i 
 
Viziunea suedez� asupra 
egalit��ii este fondat� pe 
convingerea c� toate 
fiin�ele umane au valoare 
egal�. Dreptul 
necondi�ionat al valorii 
umane la respect nu este 
afectat de existen�a 
dizabilit��ii, nici de natura 
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sau gradul ei. Persoanele 
cu dizabilit��i nu trebuie 
catalogate ca „obiecte ale 
m�surilor speciale”, ci ca �i 
cet��eni cu acelea�i 
drepturi �i �anse ca �i 
celelalte persoane, s� î�i 
guverneze propriile vie�i �i 
s� fie tratate cu  respect 
atunci când î�i manifest�  
dorin�ele. 
........................................... 
 
Pentru a putea tr�i în 
condi�ii egale, este esen�ial 
s� li se ofere �ansa s� aib� 
o via��  cât mai normal�  
copiilor �i adul�ilor cu 
dizabilit��i. Scopul este 
oferirea copiilor cu 
dizabilit��i aceea�i �ans� 
ca �i celorlal�i de a cre�te 
al�turi de p�rin�ii lor. 
Persoanelor cu dizabilit��i, 
ca oric�ror altor persoane, 
trebuie s� li se ofere 
servicii optime de îngrijire a 
copilului �i educa�ie, �ansa 
de a avea un serviciu �i o 
familie, o locuin�� bun� �i 
oportunitatea de a lua 
parte la activit��i culturale 
�i de petrecere a timpului 
liber.  
Persoanele cu dizabilit��i 
sunt v�zute mult prea des  
doar ca „obiecte de 
îngrijire”. Ca rezultat al 
acestui lucru, politica 

dizabilit��ii este v�zut� 
doar ca  una care 
furnizeaz� îngrijire sau, 
probabil, ca o problem� a 
afacerilor sociale: în mod 
normal, oamenilor trebuie 
s� li se furnizeze 
tratamentul �i îngrijirea de 
care au nevoie, dar oare 
nu este nevoie de mai mult 
decât atât? Dac�, în 
schimb, alegem s� trat�m 
politica dizabilit��ii ca o 
problem� a democra�iei, 
însemn� c� încerc�m s� 
vedem faptul c� oamenii 
au o plaj� vast� de nevoi �i 
a�tept�ri.  
Aplicarea unei perspective 
a dizabilit��ii în gândirea 
noastr� ar însemna s� se 
porneasc� de la percep�ia 
c� oameni diferi�i au 
abilit��i diferite care sunt 
planificate în diferite 
moduri. Dac� vom e�ua s� 
facem acest lucru, vom 
exclude, în mod automat, 
mari segmente ale 
popula�iei. Scopul nostru 
este ca societatea noastr� 
s� pre�uiasc� �i s� 
foloseasc� aceste 
diferen�e dintre membrii ei. 
Dizabilitatea este una din 
multele varia�ii naturale ale 
fiec�rei popula�ii. În 
general, una din cinci 
persoane care au atins 
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vârsta la care pot lucra au 
o form� de dizabilitate.  
Diversitatea este 
important� pentru 
democra�ie. Când oameni 
cu experien�e �i culturi 
diferite se întâlnesc, 
întâlnirea lor reflect� 
perspectivele lor diferite, �i, 
ca rezultat al acestui fapt, 
deciziile politice �i de alt� 
natur� devin mai complete 
�i mai reprezentative. Aici 
statul are o 
responsabilitate special�. 
Un sector public unde 
cultura angaja�ilor reflect� 
compozi�ia întregii 
popula�ii, câ�tig�  
legitimitate. Acest lucru 
trimite un semnal ce 
stabile�te o norm� pentru 
întreaga societate.  
Dac�  Suedia va dori s� 
supravie�uiasc� în 
competi�ia interna�ional� �i 
s� î�i recapete standardul 
de bun�stare, trebuie s� 
fac� uz de toatele 
resursele ��rii. Lipsa 
accesului la pia�a muncii 
pentru unele grupuri din 
societate sau neglijarea 
resurselor lor duce la 
economie public� slab�. 
Înl�turarea obstacolelor 
care priveaz� persoanele 
de a contribui  la cre�tere 
economic� �i productivitate 

este, deci, o prioritate de 
maxim� importan��.  
Este nevoie de eforturi 
politice sus�inute pentru a 
asigura dreptul 
persoanelor cu dizabilit��i 
de a participa deplin la 
via�a în comunitate, 
demnitatea �i oportunitatea 
de a-�i guverna singuri 
via�a. Factorul decisiv  în 
solu�ionarea problemelor 
pe care le au diferite 
grupuri este conceperea 
politicilor proprii în domenii 
ca: educa�ia, pia�a muncii, 
cultura, g�zduirea, 
planificarea �i bun�starea 
social�. Astfel, perspectiva 
dizabilit��ii are un loc în 
fiecare domeniu al politicii. 
Nu este neobi�nuit pentru 
domeniul dizabilit��ilor s� 
fie asociate, în principal, cu 
persoane în scaune cu 
rotile, nev�z�tori sau cei 
care au alte dizabilit��i 
vizibile. Dar obiectivele 
politicii na�ionale ale 
dizabilit��ii includ, de 
asemenea, în mod egal,  �i 
persoanele cu dizabilit��i 
mai pu�in vizibile decât cei 
din jurul lor. Acest lucru 
înseamn�, de exemplu, c� 
persoanelor care au 
dificult��i la citire sau de 
scriere trebuie s� li se 
garanteze accesul la 
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informare public�. 
Înlesnirea accesului la 
facilit��i �i activit��i poate 
acorda persoanelor cu 
alergii perspective mai 
mari de a se putea mi�ca 
mai liber în diferite medii. 
Întreb�rile legate de felul în 
care ele sunt tratate sunt 
extrem de importante 
pentru persoanele cu 
dizabilit��i mentale, de 
exemplu, �i pentru cei ce 
sufer� de boli de: stomac, 
intestine, rinichi, inim� sau 
alte boli cronice.  
 
Obiectivele na�ionale ale 
politicii dizabilit��ii sunt:  
 

• O comunitate 
social� bazat� pe 
diversitate; 

• O societate creat� 
s� permit� 
persoanelor cu 
dizabilit��i de toate 
vârstele s� 
participe pe deplin 
la via�a în 
comunitate; 

• �anse egale în 
via�a fetelor �i 
b�ie�ilor, femeilor 
�i b�rba�ilor cu 
dizabilit��i.  

 
Activit��ile în  politica 
dizabilit��ii trebuie s� se 

concentreze pe 
urm�toarele aspecte: 

• Identificarea �i 
îndep�rtarea 
obstacolelor pentru 
participarea 
deplin� în 
societate pentru 
persoanele cu 
dizabilit��i; 

• Prevenirea �i lupta 
împotriva 
discrimin�rii 
persoanelor cu 
dizabilit��i. 

• Creare 
oportunit��ilor 
pentru copiii, tinerii 
�i adul�ii cu 
dizabilit��i de a 
avea  o via�� 
independent� �i de 
a lua propriile  
decizii privind via�a 
lor. 

 
Urm�toarele domenii vor 
avea prioritate în urm�torii 
ani: 

• Asigurarea faptului 
c� o perspectiv� a 
dizabilit��ii se va 
reg�si în  toate 
sectoarele 
societ��ii; 

• Crearea unei 
societ��i mai 
accesibile; 
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• Îmbun�t��irea 
modului în care 
persoanele cu 
dizabilit��i sunt 
tratate. 

 
Politica 
dizabilit��ii 
prive�te întreaga 
societate 
 
Perspectiva dizabilit��ii 
trebuie luat� în considerare 
în toate domeniile politice 
�i în toate planific�rile, 
indiferent dac� sunt la nivel 
central, regional sau local. 
Politicile educa�ionale 
trebuie create astfel încât 
copiii cu dizabilit��i s� 
poat� participa la activit��i 
normale în clase. Politicile 
de pe pia�a muncii trebuie 
s� aib� ca scop asigurarea 
accesului  persoanelor cu 
dizabilit��i pe pia�a muncii. 
Îngrijirea medical� �i a 
s�n�t��ii trebuie s� 
faciliteze persoanelor cu 
dizabilit��i o via�� cu cât 
mai pu�ine limit�ri posibile 
datorate bolii sau 
disfunc�iei. 
 
În momentul de fa��, 
perspectiva dizabilit��ii 
este mai pu�in integrat� în 

planificare. În loc s� creeze 
un mediu sau o activitate 
accesibil� chiar de la 
început, de mult prea multe 
ori solu�ii speciale au fost 
alese ca ultim� solu�ie, 
solu�ii care s-au dovedit a fi 
mult mai costisitoare �i 
greoaie decât dac� 
perspectiva dizabilit��ii ar fi 
fost inclus� de la început. 
M�suri speciale ar trebui 
s� fie o completare, nu o 
alternativ� de prim� 
alegere.  
Îmbun�t��irea accesibilit��ii 
este o problem� 
important� pentru 
democra�ie. M�surile de 
cre�tere a accesibilit��ii 
sunt mult prea des 
percepute doar ca �i 
costuri �i nu ca �i investi�ii. 
M�rirea accesibilit��ii duce 
la �anse mai mari pentru 
persoanele cu dizabilit��i 
de a studia, lucra �i de a 
se descurca în via�a de zi 
cu zi. Atât persoanele cât 
�i societatea vor beneficia 
de acest lucru. Ajutoarele 
tehnice �i alte servicii de 
sprijin ( ajutor la domiciliu 
�i asisten�a personal�) ar 
trebui s� aib� un rol 
complementar. Multe 
m�suri sunt în acela�i timp 
simplu �i ieftin de 
implementat. Crearea unei 
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pagini de internet pentru 
nev�z�tori, de exemplu,  
nu necesit� costuri mai 
mari dac� este f�cut� bine 
de la început.  
 
 
Principiul 
responsabilit��ii �i al 
finan��rii 
        
Principiul responsabilit��ii 
�i al finan��rii este unul din 
principiile fundamentale în 
politica dizabilit��ii 
suedeze. Acest principiu 
sus�ine c� toate activit��ile 
trebuie s� fie accesibile 
pentru to�i cet��enii, 
inclusiv persoanele cu 
dizabilit��i. Aceasta 
înseamn� c� trebuie s� fie 
inclus în cadrul bugetelor 
anuale costul oric�ror 
adapt�ri necesare. Ideea 
fundamental� c� fiecare 
sfer� a societ��ii trebuie s� 
aib� propria 
responsabilitate, nu este 
nou� – ea a fost declarat� 
de c�tre Comitetul de 
politic� social� acum mai 
bine de 25 de ani.  
Gradul în care principiul 
este aplicat, variaz� în 
diferite domenii ale 
societ��ii. De exemplu, 
principiul a fost incorporat 

în realizarea unei legisla�ii 
astfel încât costurile 
necesare accesibilit��ii ar 
trebui finan�ate în acela�i 
mod ca �i celelalte costuri 
ale construc�iilor.  Dar în 
multe cazuri au existat 
devia�ii de la principiu, iar 
alte persoane (organiza�ii) 
au pl�tit pentru m�surile 
luate. Un motiv pentru care 
principiul nu a fost stabilit 
în mod clar poate fi faptul 
c� m�surile au fost 
considerate ca necesar a fi 
finan�at din impozite. De 
aceea principiul este acum 
accentuat din nou.  
 
 
Responsabilitatea 
autorit��ilor publice 
 
 
Într-un studiu realizat în 
1995, autorit��ile 
guvernamentale au fost 
întrebate dac� facilit��ile �i 
cl�dirile au fost adaptate la 
nevoile persoanelor cu 
probleme de mi�care, 
nev�z�tori, surzi, sau alte 
dizabilit��i. Aproape 85% 
din autorit��i au sus�inut 
faptul c� �i-au adaptat 
facilit��ile �i cl�dirile 
nevoilor persoanelor cu 
probleme de mi�care. Doar 
21% au f�cut adapt�ri 
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corespunz�toare pentru 
nev�z�tori �i 39% au f�cut 
aceste adapt�ri pentru cei 
cu probleme de auz. Dou� 
treimi din autorit��ile 
guvernamentale nu au nici 
o informa�ie în Braille, o 
caset� sau o dischet�, sau 
în format „u�or de citit”. 
Patru din zece 
reprezentan�i ai autorit��ilor 
nu au fost nici m�car 
preg�ti�i s� furnizeze 
informa�ii în format  potrivit, 
la cerere.  
Un studiu realizat în 1999 
a ar�tat c� mai mult de 
jum�tate din Cur�ile 
Administrative Jude�ene nu 
au fost adaptate nevoilor 
persoanelor cu probleme 
motorii �i lipsesc m�surile 
de adaptare a lor la nevoile 
persoanelor cu probleme 
de auz. Acest lucru este 
alarmant (nelini�titor), din 
vreme ce multe persoane 
cu dizabilit��i sunt 
dependente de asisten�� a 
c�rei furnizare este un 
subiect dezb�tut în Cur�ile 
Administrative.  
Într-un studiu adresat c�tre 
26 de autorit��i 
guvernamentale, biroul 
Avocatului Poporului în 
domeniul dizabilit��ii a 
întrebat dac� autorit��ile au 
încorporat Regulile 

Standard ONU în 
proiectele lor. Aproape 
jum�tate din autorit��i au 
r�spuns c� au f�cut acest 
lucru într-un fel sau altul. 
Aceste autorit��i au 
considerat c� Regulile 
Standard servesc ca  punct 
de plecare pentru politica 
autorit��ilor în acest 
domeniu. Unele autorit��i 
au men�ionat c� Regulile 
Standard eviden�iaz� mai 
concret planurile de 
ac�iune �i regulamentele.  
Guvernul consider� c� 
fiecare autoritate este 
responsabil�, în domeniul 
ei de activitate, s� aplice 
obiectivele politicii 
na�ionale ale dizabilit��ii �i 
Regulile Standard ONU. 
Perspectiva dizabilit��ii ar 
trebui s� fie o parte 
natural� pentru activit��ile 
(opera�iile) zilnice ale 
fiec�rei autorit��i. În 2000 
guvernul a emis o 
ordonan�� special� care 
clarific� ce presupune 
aceast� responsabilitate.   
 Autorit��ile 
guvernamentale sunt 
responsabile pentru 
garantarea accesibilit��ii 
persoanelor cu dizabilit��i 
la cl�diri, activit��i �i 
informa�ii. Statul trebuie s� 
dea un exemplu bun în 
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acest sens. Acest lucru 
este valabil �i în  cazul 
realiz�rii de proiecte 
coordonate de c�tre stat. 
Accesibilitatea este 
important� din punctul de 
vedere al democra�iei �i 
pentru garantarea faptului 
c� persoanele cu 
dizabilit��i au acela�i �anse 
s� fie angajate de c�tre 
stat ca �i  oricine altcineva.  
  

• Autorit��ile 
guvernamentale 
trebuie s� 
integreze 
aspectele legate 
de  dizabilitate în 
activit��ile lor 
zilnice. Punctul de 
plecare ar trebui 
s� fie Regulile 
Standard ONU �i 
obiectivele 
na�ionale pentru 
politica dizabilit��ii. 
Autorit��ile sunt 
responsabile 
pentru garantarea 
accesibilit��ii 
persoanelor cu 
dizabilit��i la 
cl�diri, activit��i �i 
informa�ii.      

    
• Principiile 

accesibilit��ii �i 
func�ionalit��ii 

trebuie incluse în 
realizarea 
proiectelor de 
construc�ii 
coordonate de 
stat. Cerin�e mai 
clare  trebuie 
specificate în 
procedurile de 
autorizare a 
proiectelor de 
construc�ie. În 
plus, cerin�ele 
corespunz�toare 
trebuie impuse 
atunci când se 
stabile�te 
închirierea 
cl�dirilor. 

  
• Autorit��ile care 

sunt fie numeroase 
fie importante din 
punct de vedere al 
num�rului de 
vizitatori pe care îi 
primesc, sunt 
obligate s� 
prezinte planuri de 
ac�iune (pân� la 31  
decembrie 2001) 
pentru a 
accesibiliza 
cl�dirile, 
informa�iile �i alte 
activit��i pentru 
persoanele cu 
dizabilit��i. 
M�surile descrise 
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în planul de 
ac�iune trebuie 
implementat nu 
mai târziu de anul 
2005. Rapoartele 
privind progresul 
trebuie prezentate 
guvernului în 
fiecare an.  

 
• Biroul Avocatului 

Poporului în 
domeniul 
dizabilit��ii va avea 
sarcina s� 
defineasc� mai 
precis ce se 
în�elege prin 
accesibilizarea 
cl�dirilor, 
activit��ilor �i a 
informa�iilor.  

     
     
Responsabilit��ile 
speciale ale 
autorit��ilor 
sectoriale 
 
 
Anumite autorit��i poart� o 
responsabilitate aparte 
privind garantarea realiz�rii 
obiectivelor na�ionale ale 
politicii dizabilit��ii. Acestea 
sunt autorit��ile care au o 
responsabilitate central� 
pentru un anume sector al 

societ��ii, ca sistemul 
�colar sau cel de s�n�tate. 
Responsabilit��ile acestor 
autorit��i sectoriale sunt 
înscrise în directivele 
oficiale emise de guvern 
fiec�rei autorit��i. 
Autorit��ile sectoriale vor 
coordona, sprijini �i 
încuraja eforturile altor 
p�r�i implicate din sectorul 
lor. Trebuie stabilite, de 
asemenea, organisme 
consultative care s� fie în 
parteneriat cu organiza�ii 
ce reprezint� persoane cu 
dizabilit��i.  
Politica dizabilit��ii a fost 
timp îndelungat un 
domeniu politic care s-a 
distins prin multe ini�iative 
multi - sectoriale.  Totu�i, 
în multe domenii ale 
societ��ii, obiectivele 
politicii dizabilit��ii au avut 
dificult��i în a avea un 
impact. Unul din aceste 
motive poate fi nestabilirea 
unor scopuri intermediare  
clare  prin care se poate 
monitoriza progresul. 
Autorit��ile sectoriale vor 
avea sarcina de a sugera 
scopuri intermediare ce pot 
fi monitorizate �i pot 
contribui la realizarea 
politicii na�ionale a 
dizabilit��ii în zona lor. 
Aceast� sarcin� va fi 
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îndeplinit� printr-o strâns� 
colaborare cu alte autorit��i 
implicate în acest domeniu 
�i în consultan�� cu 
organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i. Scopurile 
intermediare vor fi 
confirmate de guvern. 
Fiecare autoritate 
sectorial� este 
responsabil� pentru 
monitorizarea obiectivelor 
locale, iar rezultatele vor fi 
descrise în raportul lor 
anual c�tre guvern. 
O condi�ie important� care 
trebuie aplicat�, dac� 
perspectiva dizabilit��ii va fi 
inclus� în diferite domenii 
politice la nivel central, 
regional �i local –  este 
dezvoltarea de metode 
pentru analizarea, 
descrierea consecin�elor �i 
monitorizarea m�surilor 
care sunt luate.  
Instrumente de acest gen 
sunt pu�in dezvoltate în 
domeniul dizabilit��ii. 
Dezvoltarea metodelor 
este în desf��urare în 
privin�a asigur�rii  egalit��ii 
sexelor �i a drepturilor 
prev�zute în Conven�ia 
Drepturilor Copilului. 
Eforturi similare vor fi 
ini�iate �i în domeniul 
dizabilit��ii.  
 

• Activitatea 
autorit��ilor 
guvernamentale în 
domeniul politicii 
dizabilit��ii va fi 
mai clar 
structurat�. 
Autorit��ile care au 
responsabilit��i 
sectoriale au �i 
una special�, �i 
anume de a 
garanta faptul c� 
obiectivele 
na�ionale ale 
politicii dizabilit��ii 
sunt   îndeplinite. 
Autorit��ile 
sectoriale vor avea 
sarcina de a 
elabora propuneri 
de scopuri 
intermediare  
pentru sectorul lor, 
care pot  
monitoriza 
progresul, �i care 
vor fi confirmate de 
c�tre guvern. 
Aceste scopuri 
intermediare vor fi 
realizate cel mai 
târziu pân� în 
2010.   

 
• Autorit��ile care au 

fost propuse ca �i 
autorit��i cu 
responsabilit��i 
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sectoriale speciale 
în domeniul 
dizabilit��ii includ: 
Consiliul Na�ional 
pentru S�n�tate �i 
Siguran�� în 
Munc�, 
Administra�ia 
Pie�ei Muncii, 
Administra�ia 
Na�ional� Suedez� 
a C�ilor Ferate, 
Administra�ia 
Avia�iei Civile, 
Po�ta Na�ional� �i 
Agen�ia Telecom, 
Consiliul 
Patrimoniului 
Na�ional, 
Administra�ia 
Maritim� Suedez�, 
Agen�ia Na�ional� 
pentru Educa�ie, 
Consiliul Na�ional 
al  S�n�t��ii, 
Consiliul Na�ional 
al Culturii �i 
Consiliul Na�ional 
al Drumurilor. 
Responsabilit��ile 
sectoriale vor fi 
definite în detaliu 
în instruc�iunile 
oficiale pe care 
guvernul le-a emis 
c�tre fiecare 
autoritate.  

 

• Guvernul 
inten�ioneaz� s� 
monitorizeze 
permanent 
autorit��ile abilitate 
pentru 
responsabilit��ile 
lor sectoriale.  

 
• Un raport a fost 

supus 
Parlamentului 
Suedez în 
prim�vara anului 
2002,  pentru 
implementarea 
planului na�ional 
de ac�iune �i a 
obiectivelor 
intermediare care 
au fost stabilite 
pentru politica 
dizabilit��ii. 
Rapoarte 
ulterioare privind 
progresul continuu 
vor fi înmânate 
Parlamentului la 
intervale regulate 
de trei ani.  

 
Finan�are public� 

 
Finan�area public� din 
partea statului include 
contracte în valoare de 100 
de miliarde de coroane 
suedeze pe an. 
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Contractele pentru alte 
sectoare publice sunt în 
valoare de 300 de miliarde 
de coroane. Statul, ca �i 
furnizor de norme, 
constructor, cump�r�tor, 
manager �i proprietar, are 
responsabilitatea de a 
realiza standarde înalte 
speciale pentru a permite 
accesul persoanelor cu 
dizabilit��i la acelea�i 
activit��i ca �i celelalte 
persoane, �i, pe cât posibil, 
s� se foloseasc� de 
acelea�i bunuri �i servicii.  
Cerin�ele pentru 
accesibilitate �i 
func�ionalitate trebuie 
specificate clar în 
contractele cu finan�are 
public� a produselor �i 
serviciilor �i de închirierea 
cl�dirilor. Agen�ia de 
Servicii Legale, Financiare 
�i Administrative va avea 
sarcina de a examina dac� 
se acord� aten�ie 
suficient� accesibilit��ii în 
cadrul acordurilor 
guvernamentale.  
  
Obiectivele politicii 
dizabilit��ii ar trebui s� fie 
vizibile în activit��ile care 
primesc fonduri publice. 
Fondul de Patrimoniu 
Suedez a început s� 
strâng� informa�ii despre 

accesibilitate în aplica�ii de 
evaluare pentru contracte 
privind cl�dirile, spa�iile �i 
echipamentele. Biroul 
Avocatul Poporului din 
domeniul dizabilit��ii  a 
sugerat acordarea 
contractelor 
guvernamentale pentru 
activit��ile culturale s� fie 
în func�ie de îndeplinirea 
de c�tre aceste activit��i a 
standardelor accesibilit��ii.  

 
• Finan�area public� 

trebuie s� 
urm�reasc� 
garantarea faptului 
c� persoanele cu 
dizabilit��i pot s� 
foloseasc� 
acelea�i bunuri �i 
servicii ca �i ceilal�i 
membrii ai 
societ��ii. 
Accesibilitatea �i 
func�ionalitatea 
trebuie s� 
beneficieze de o 
aten�ie sporit�.  

 
• Perspectiva 

dizabilit��ii va 
trebui luat� în 
calcul ori de câte 
ori vor fi acordate 
fonduri publice 
pentru a finan�a 
diferite ac�iuni. Se 
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va monitoriza  
claritatea  regulilor 
de acordare a 
diferitelor tipuri  de  
fonduri 
guvernamentale. 
Dac� este 
necesar, regulile 
pentru acordarea 
de fonduri 
guvernamentale 
trebui f�cute mai 
stringente în acest 
sens.  

 
O Suedie mai 
accesibil� 

 
Cl�dirile care sunt 
deschise publicului larg – 
magazine, restaurante, 
cinematografe, oficii 
po�tale, �coli �i cur�i de 
justi�ie – sunt deseori 
inaccesibile persoanelor cu 
dizabilit��i. Aceea�i 
observa�ie se aplic� �i 
locurilor publice ca: 
str�zile, pie�ele �i parcurile. 
Aceste cl�diri �i alte locuri 
pot fi proprietate privat� 
sau pot fi în proprietatea 
municipalit��ii sau a 
statului. Un studiu a ar�tat 
c� mai pu�in de jum�tate 
din intr�rile cl�dirilor 
publice sunt echipate cu 
rampe. Procentul cl�dirilor 

comerciale accesibile este 
de doar  20 – 30 . Chiar �i 
noile cl�diri au lipsuri, de 
exemplu modul de 
deschidere a u�ilor �i 
modul în care au fost 
construite toaletele. 
Schemele culorilor nu sunt 
tocmai bine alese, având 
în vedere c� persoanele cu 
probleme de vedere au 
nevoie de culori 
contrastante, �i de multe 
ori lumina este inadecvat�. 
În cl�dirile publice, lipsa 
amplificatoarelor �i 
acustica slab� creeaz� 
dificult��i pentru 
persoanele cu dificult��i de 
auz.  
Cele mai mari obstacole se 
g�sesc, de obicei, în 
mediul exterior: borduri, 
trepte, pante abrupte, 
modific�ri de nivel �i 
alegerea pavajului sunt 
doar câteva din 
obstacolele întâlnite.  
Accesibilitatea în noile 
locuin�e construite s-a 
deteriorat în anii 90. Pentru 
a participa în via�a 
comunitar� în aceea�i 
termeni ca �i celelalte 
persoane, oamenii trebuie 
s� poat� s� î�i aleag�, în 
limite rezonabile, propria 
locuin�� �i locul unde vor 
s� stea, f�r� s� fie 



 20 

restric�ionate de 
dizabilitatea lor. Ei trebuie 
s� î�i continue via�a în 
mediul cu care s-au 
obi�nuit, chiar �i dup� ce 
au suferit din cauza unei 
boli sau a unei r�niri. 
Obiectivul pe termen lung 
este ca majoritatea 
locuin�elor s� fie 
accesibile.  
Cre�terea accesibilit��ii în 
mediile actuale presupune 
atât costuri cât �i beneficii. 
Costurile depind integral 
de condi�iile ini�iale, de 
metodele alese �i de cum 
este planificat� 
modificarea. De exemplu, 
costurile scad dac� 
m�surile de accesibilitate 
sunt coordonate cu alte 
lucr�ri planificate de 
între�inere �i îmbun�t��iri. 
Este foarte dificil de 
estimat costurile c�tre 
societate, deoarece pentru 
realizarea unui astfel de 
lucru este  nevoie s� se 
includ� �i costurilor 
neglij�rii lu�rii oric�ror 
m�suri. Îmbun�t��irea 
accesibilit��ii poate reduce 
nevoia de ajutor familial, 
de exemplu, �i crearea 
posibilit��ii ca o persoan� 
s� tr�iasc� cât mai 
independent pe o perioad� 
cât mai mare. Pentru 

magazine, restaurante �i 
alte firme, îmbun�t��irea 
accesibilit��ii înseamn�  
mai mul�i clien�i.  
Activitatea de cre�tere a 
accesibilit��ii în locurile 
publice �i în cl�dirile 
deschise pentru publicul 
larg, trebuie s� aib� un ritm 
mai sus�inut. Cererile 
anterioare privind 
îndep�rtarea obstacolelor 
u�or de înl�turat din 
cl�dirile �i locurile publice 
actuale, vor fi introduse în 
legisla�ia privind 
planificarea �i construc�iile. 
Acest lucru va duce la 
îmbun�t��iri semnificative 
ale accesibilit��ii. Vor fi 
stabilite cerin�e mai precise 
pentru noile cl�diri �i 
pentru modificarea locurilor 
publice, pentru a defini clar 
ce se în�elege prin 
accesibilitate „ 
acceptabil�”.  
Parlamentul a cerut 
guvernului s� examineze �i 
s� analizeze problema 
unor posibile sanc�iuni.  
 
10 ani reprezint� o 
perioad� de timp 
rezonabil� pentru a avea o 
evaluare a situa�iei 
prezente, pentru 
planificarea �i coordonarea 
m�surilor, pentru 
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determinarea unei ordini a 
priorit��ilor, alegerea �i 
implementarea celor mai 
bune solu�ii pentru a 
garanta c� toate str�zile �i 
toate cl�dirile deschise 
publicului general sunt 
accesibile.  
Guvernul a subliniat 
anterior cât de important 
este ca  municipalitatea s� 
dezvolte programe de 
accesibilitate. Aceste 
programe pot furniza linii 
directoare pentru 
îmbun�t��irea situa�iei 
persoanelor cu dizabilit��i 
în cadrul municipalit��ii. 
Consiliul Na�ional al 
Locuin�elor, Cl�dirilor �i 
Planific�rilor a ar�tat c� 
municipalit��ile cu 
programe de accesibilitate 
au f�cut progrese 
considerabile în privin�a 
accesibilit��ii fa�� de alte 
municipalit��i.  
Organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i trebuie s� 
aib� un rol activ în 
consult�ri atunci aceste 
programe sunt dezvoltate 
�i implementate. De 
asemenea, este important 
s� acord�m organiza�iilor 
sectoriale pentru 
persoanele cu dizabilit��i 
�anse mai bune s� fac� 
obiec�ii privind planurile, 

noile proiecte de cl�diri �i 
modific�rile cl�dirilor 
existente. Acest lucru va 
duce la prevenirea  mai 
multor gre�eli �i lipsuri. 
Organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i accentueaz� 
faptul c� ele sunt chemate 
la aceste procese prea 
târziu, atunci când deciziile 
au fost deja puse în 
practic�. Consiliului 
Na�ional al Locuin�elor, 
Cl�dirilor �i Planific�rilor a 
primit sarcina de a evalua 
formele actuale de 
consultare �i posibilitatea 
de a dezvolta alte forme de 
participare.  
 

• În cl�dirile actuale 
care sunt deschise 
publicului general 
�i în locurile 
publice trebuie 
luate m�suri 
pentru a îndep�rta 
obstacolele,  
pentru a crea 
accesibilit��i  �i 
func�ionalit��i 
pentru persoane 
cu dificult��i  de 
motricitate  �i cu 
dificult��i de 
orientare, pân� la 
sfâr�itul anului 
2010.  
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• Consiliului Na�ional 
al Locuin�elor, 
Cl�dirilor �i 
Planific�rilor a 
primit sarcina de a 
clarifica cerin�ele 
actuale ale Legii 
Planific�rii �i 
Construc�iei 
(10/1987) privind 
accesibilitatea în 
cazurile noilor 
construc�ii sau 
modific�ri ale 
locurilor publice.  

 
• În urm�torii ani, 

Consiliul Na�ional 
al Locuin�elor, 
Cl�dirilor �i 
Planific�rilor va 
acorda prioritate 
problemelor de 
accesibilitate 
pentru persoane în 
vârst� �i pentru 
cele cu  dizabilit��i.  

 
• Vor fi revizuite 

oportunit��ile 
oferite 
organiza�iilor 
sectoriale ale 
persoanelor cu 
dizabilit��i de a 
avea un rol 
consultativ atunci 
când se discut� 

planificarea în 
construc�ie.     

 
 
Centrul Na�ional al 
Accesibilit��ii 
 
Exist� o lips� profund� de 
con�tientizare, atât a 
organismelor publice cât �i 
private, a importan�ei 
accesibilit��ii pentru 
persoanele cu dizabilit��i. 
Exist�, de asemenea, o 
lips� de cuno�tin�e în 
domeniu privind metodele 
de realizare a unui 
standard optim al 
accesibilit��ii, lipsa 
progresului în dezvoltarea 
cuno�tin�elor, lipsa unor 
exemple de solu�ii optime 
�i informa�ii. Este nevoie 
de o mai bun� coordonare 
a resurselor curente �i o 
reînt�rire a celor 
acumulate deja. 
Din aceste motive, va fi 
stabilit un centru na�ional al 
accesibilit��ii în biroul 
Avocatul Poporului în 
problema dizabilit��ii. Rolul 
centrului va fi s� 
coordoneze, s� sprijine, s� 
sus�in� �i s� sporeasc� 
eforturile pentru a crea o 
societate accesibil�. Rolul 
Institutului Suedez al 
Handicapului nu va fi 
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afectat de responsabilit��ile 
l�rgite ale  Biroului 
Avocatul Poporului în 
problema dizabilit��ii. 
Experien�a �i expertiza pe 
care le are Institutul 
Suedez al Handicapului în 
acest domeniu vor fi 
utilizate în activit��ile noului 
centru al accesibilit��ii.  
Acest lucru nu înseamn� 
c� autorit��ile publice, 
municipalitatea sau 
sectorul comer�ul �i 
industriei vor fi eliberate de 
responsabilit��ile  lor de a 
încadra aspectele �i 
con�tientizarea dizabilit��ii 
în activit��ile lor. Atât acum 
cât �i în viitor, fiecare parte 
implicat� în acest proces 
va fi în continuare 
responsabil� pentru 
ini�iativele luate în 
domeniul ei de activitate.  
 

• Se va înfiin�a un 
Centru Na�ional 
care va avea 
sarcina de a servi 
ca un Organism 
Na�ional de 
Consultan�� pe 
probleme de 
accesibilitate. 
Eforturile de a 
accelera progresul 
accesibiliz�rii 
societ��ii  trebuie 

s� se concentreze 
pe dezvoltarea 
abilit��ilor, sprijin, 
dezvoltare �i 
cooperare. Biroul 
Avocatul Poporului 
în problema 
dizabilit��ii va primi 
fonduri 
suplimentare 
pentru a duce la 
îndeplinire aceste 
sarcini. Începând 
cu anul 2001, 
biroul Avocatul 
Poporului în 
problema a primit 
7 milioane de 
coroane pe an 
pentru centrul 
accesibilit��ii.  

 
 
Creat pentru to�i 
 
„Creat pentru to�i” 
înseamn� c� produsele �i 
articolele pentru uzul zilnic, 
cl�dirile, activit��ile interne 
�i externe, produsele �i 
serviciile din domeniul 
telecomunica�iilor (IT), 
trebuie s� fie accesibile �i 
s� fie folosite de to�i 
oamenii, atât cât este 
posibil. Conceptul „Creat 
pentru to�i” nu are drept 
�int� un grup limitat de 
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persoane. De exemplu, un 
autobus cu un prag jos va 
fi în ajutorul atât al 
persoanelor cu probleme 
de motricitate cât �i 
pasagerilor în scaune cu 
rotile. Trebuie întotdeauna 
s� ne str�duim s� g�sim 
solu�ii care permit accesul 
câtor mai multe persoane 
inclusiv în cl�diri �i alte 
spa�ii inaccesibile. Prin 
crearea unui mediu 
general, m�surile �i 
produsele   speciale pentru 
cei care au dizabilit��i din 
punct de vedere estetic, ar 
trebui privite ca o 
provocare pentru arhitec�i 
�i creatori de mod�.  
Statul trebuie s� se implice 
mai mult în domenii ca 
arhitectura �i design - ul, 
unde problemele 
accesibilit��ii sunt 
importante. Implicarea 
autorit��ilor publice a fost 
garantat�, iar organiza�iile 
persoanelor cu dizabilit��i 
din toat� �ara au fost 
invitate s� participe la 
diferite activit��i în cadrul 
Anului Arhitecturii 2001.  
Guvernul a cerut Agen�iei 
Na�ionale de Educa�ie s� 
coordoneze o analiz� a 
felului în care a fost pus în 
practic� conceptul „Creat 
pentru to�i”, �i impactul pe 

care l-a avut asupra 
arhitecturii �i programelor 
de design din institu�iile cu 
studii superioare.  
 

• Conceptul „Creat 
pentru to�i” trebuie 
s� permit� 
activit��i din partea 
statului în domenii 
ca arhitectura �i 
design – ul.   

 
 Accesul la 
comunicare 
 
 
În ciuda a numero�i ani de 
ambi�ii �i ini�iative, exist� o 
nevoie palpabil� de m�suri 
pentru a promova 
cre�terea accesibilit��ii 
pentru persoane cu 
dizabilit��i, în special în 
domeniul transportului 
public. Pentru a accelera 
mersul schimb�rilor, este 
nevoie de m�suri politice 
mai clare.  
Transportul pasagerilor 
trebui s� ating� standarde 
înalte pentru accesul 
persoanelor cu dizabilit��i. 
Sistemul de transport în 
general �i în particular – 
tipuri de trafic, 
infrastructur�, vehicule, 
rute �i orare, informa�ii �i 
alte servicii – trebuie s�  
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aib� un anumit standard �i 
s� fie astfel coordonate 
încât pasagerii s� poat� 
ajunge de la o u�� la alta 
într-un mod sigur, demn �i 
comod.  
În cadrul rapoartelor 
anuale sectoriale ale 
autorit��ilor 
guvernamentale, se va 
specifica progresul în 
domeniul cre�terii  
accesibilit��ii. De aceea 
este important ca 
autorit��ile �i operatorii din 
transporturi s� trimit� 
organismelor responsabile 
pentru sectorul lor rapoarte 
care descriu m�surile ce 
au fost luate pentru a 
accesibiliza transportul 
public.  
Agen�ia Na�ional� a 
Transporturilor Publice va 
avea sarcina de a realiza 
un raport al situa�iei la nivel 
na�ional, analize ale 
lipsurilor �i un plan de 
m�suri, ce acoper� toate 
tipurile de transport.  
De asemenea, este nevoie 
de o planificare �i o 
coordonare la nivel local. 
În domeniile aflate în 
construc�ie, o preocupare 
major� este modul în care 
se vor construi  str�zile �i 
trotuarele astfel încât 
persoanele cu dizabilit��i 

s� poate trece comod �i în 
siguran��. Sunt necesare 
m�suri coordonate pentru 
a m�ri accesibilitatea 
cl�dirilor �i a sistemelor de 
transport, de vreme ce 
construc�ia unor medii 
sectoriale �i a unor cl�diri a 
avut un impact major 
asupra accesibiliz�rii 
sistemului de transport. 
Astfel, Consiliul Na�ional al 
Locuin�elor, Cl�dirilor �i 
Planific�rilor �i 
Administra�ia Na�ional� a 
Drumurilor, în consultan�� 
cu alte organisme ca 
Asocia�ia Suedez� a 
Autorit��ilor Sectoriale, iau 
în calcul m�suri de 
coordonare în planificarea 
municipal�. În mod 
alternativ, aceste probleme 
pot fi integrate în 
programele municipalit��ii 
privind accesibilitatea. La 
întâlnirea interna�ional� a 
mini�trilor transportului din 
1999, Suedia a aprobat 
declara�ia privind 
accesibilitatea serviciilor de 
transport �i a infrastructurii. 
Declara�ia subliniaz� 
responsabilitatea 
guvernelor de a garanta 
faptul c� toat� 
infrastructura nou�  este 
accesibil� persoanelor cu 
dizabilit��i. La fel ca �i 
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Regulile Standard ONU, 
declara�ia nu este 
obligatorie legal, dar 
guvernele sunt angajate 
(obligate) s� se ridice la 
în�l�imea cerin�elor ei.  
Unul din punctele 
exprimate în declara�ie 
men�ioneaz� faptul c� 
fondurile publice pot fi 
folosite pentru investi�ii ale 
infrastructurii na�ionale sau 
interna�ionale doar dac� 
sunt îndeplinite cerin�ele 
privind accesul 
persoanelor cu dizabilit��ii. 
Probleme legate de 
accesibilitatea 
infrastructurii sunt incluse 
în legea emis� de guvern 
privind infrastructura 
transportului pe perioada 
2002 – 2011.  
Vor fi emise noi 
reglement�ri privind 
adaptarea vehiculelor 
folosite în transportul 
public pentru nevoile 
persoanelor cu dizabilit��i, 
vehicule  ce trebuie 
adaptate pân� cel târziu în 
2010. În acord cu fondurile 
guvernamentale actuale ce 
sus�in  o mai mare 
accesibilizare a  
transportului public local �i 
regional, regulamentele vor 
fi mai stringente în special 
pentru aceste forme de 

transport. Majoritatea 
vehiculelor vor fi accesibile 
pân� în 2003.  
Parlamentul suedez a 
cerut guvernului s� 
examineze �i s� analizeze 
posibilitatea unor sanc�iuni.  
 
În toate procedurile de 
finan�are ale transportului 
public, este important s� 
se verifice dac� mijloacele 
de transport sunt 
accesibile �i dac� angaja�ii 
sunt con�tien�i de nevoile 
persoanelor cu dizabilit��i. 
Statul trebuie s� dea 
exemplu �i în acest 
domeniu. Agen�ia 
Na�ional� a Transportului 
Public va avea cereri 
specifice privind 
accesibilitatea persoanelor 
cu dizabilit��i atunci când 
este vorba de g�sirea 
(asigurarea) serviciile de 
transport.  
 

• Accesibilitatea 
sistemului de 
transport trebuie 
îmbun�t��it� 
permanent �i 
trebuie luat� în 
considerare în 
toate procedurile 
de planificare �i de 
finan�are ce 
implic� 
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infrastructura, 
mijloace de 
transport, rute �i 
orare, �i alte 
servicii. 

 
• Activitatea va fi 

condus� cu  
scopul de a face 
transportul public 
accesibil pentru 
persoane cu 
dizabilit��i pân� în 
2010. Cu acest 
scop la baza 
acestei ac�iuni, 
procedurile de 
planificare trebuie 
implementate 
pentru a acoperi 
toate tipurile de 
trafic, cu prioritate 
pentru transportul 
public ce ofer� o 
mare varietate de 
servicii �i care 
servesc mul�i 
pasageri.  

 
• Regulamentele 

actuale privind 
accesibilitatea 
persoanelor cu 
dizabilit��i la 
vehiculele folosite 
în diferite tipuri de 
transport vor fi 
reanalizate �i vor fi 
mai stringente.  

Telefonia alternativ� 
 
Conform Legii 
Telecomunica�iilor, toate 
persoanele trebuie s� aib� 
acces în mod egal la 
serviciile de 
telecomunica�ii. 
Persoanele surde, surdo – 
mute sau care au 
probleme de auz sau de 
vorbit trebuie s� aib� 
posibilitatea s� ob�in� 
echipamente telefonice pe 
baz� de sistem text. Pân� 
în prezent subven�iile 
guvernamentale au fost 
pl�tite consiliilor jude�ene 
dup� ce acestea au 
comandat echipamentul de 
telefon cu text. Guvernul 
consider� c� în viitor 
fondurile vor trebui 
acordate anticipat, acest 
fapt conferind consiliilor 
jude�ene un control sporit 
asupra activit��ilor �i 
îmbun�t��ind abilitatea lor 
de a  întâmpina nevoile �i 
de a furniza servicii. Mai 
mult decât atât, se va 
facilita astfel introducerea 
noii tehnologii. 
În ultimii 10 ani telefonia 
alternativ� a demarat o 
dezvoltare rapid�. 
Calculatoare care au 
programe de telefon cu 
text au început s� fie 
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folosite, iar telefonia video 
s-a dezvoltat �i ea. 
Tehnologia calculatoarelor, 
care permite sisteme de 
m�rire de text �i afi��ri 
Braille, a dat posibilitatea 
persoanelor surdo – mute 
s� comunice  atât prin 
telefon, cât �i prin internet. 
Sunt necesare investi�ii 
mai mari considerând 
dezvoltarea rapid� a 
tehnologiei în domeniu.  
 

• Telefonia 
alternativ� trebuie 
adaptat� 
permanent la noua 
tehnologie. 
Fonduri 
suplimentare 
trebuie alocate 
pentru acest scop. 

 
• Consiliul Na�ional 

al S�n�t��ii are 
sarcina de a crea 
regulamente 
pentru fonduri care 
s� fie disponibile 
într-un nou sistem 
de aloca�ii �i cu 
ajutorul c�rora s� 
se evalueze �i 
monitorizeze 
consecin�ele 
asupra 
beneficiarilor.  

 

Votul – un drept 
democratic 
 
Dreptul la vot este un drept 
democratic �i fundamental 
al cet��eanului. Chiar dac�  
ast�zi tot mai multe 
persoane aleg s� voteze 
prin po�t�, ziua alegerilor 
are o importan�� special� 
pentru mul�i oameni �i 
r�mâne un simbol al 
democra�iei. Persoanele cu 
dizabilit��i nu pot fi sigure 
c� vor vota în ziua 
alegerilor. Multe sec�ii de 
votare, mai ales cele din 
ora�ele mari, au lipsuri în 
privin�a accesibilit��ii.  
Biroul Avocatul Poporului 
în problema dizabilit��ii a 
coordonat un studiu �i a 
descoperit faptul c� la o 
�coal� din patru – multe 
sec�ii de votare se afl� în 
�coli – este imposibil 
pentru persoanele 
utilizatoare de scaune cu 
rotile s� intre pe u�a 
principal�. Într-o �coal� din 
trei u�ile înguste sau 
pragurile înalte reprezint� 
�i ele obstacole în calea 
accesibilit��ii. Sec�iile de 
votare trebuie s� fie 
accesibile persoanelor cu 
dizabilit��i. Datorit� acestui 
fapt, a fost numit un 
specialist care s� studieze 
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necesitatea amend�rii legii 
electorale. 
Un studiu ini�iat de biroul 
Avocatul Poporului în 
problema dizabilit��ii  a 
demonstrat c� mai mult de 
un sfert din cl�dirile din 
toat� �ara, folosite de 
consiliul municipal pentru 
�edin�e, nu permit accesul 
persoanelor cu dizabilit��i, 
o cincime nu au sisteme de 
telefonie adaptate, iar un 
sfert din municipalit��i nu 
transform� informa�iile într-
un format accesibil 
adaptate atunci când acest 
fapt este cerut. Aceasta 
înseamn� c� un num�r 
mare de cet��eni este 
exclus de la acesul la 
informa�ii �i de la 
participarea la dezbateri 
politice; astfel ace�tia sunt 
împiedica�i s� participe 
activ în politic�. A fost 
numit un comitet pentru a 
realiza un studiu detaliat 
privind mijloacele de 
înl�turare a obstacolelor.  
 

• Sec�iile de votare 
trebuie s� fie 
accesibile 
persoanelor cu 
dizabilit��i 

 
• Persoanele cu 

dizabilit��i trebuie 

s� aib� 
posibilitatea s� 
participe la 
modelarea 
democra�iei 
municipalit��ii. 

 
Reglementarea 
accesibilit��ii 
  
În prezent, în Suedia exist� 
câteva legi ce privesc 
persoanele cu dizabilit��i. 
Totu�i, exist� doar câteva 
reglement�ri �i legi care 
pretind accesibilitate 
general� pentru 
persoanele cu dizabilit��i. 
În multe domenii exist� o 
lips� total� de linii 
directoare sau legisla�ie 
privind accesibilitatea �i 
func�ionalitatea. De 
exemplu, nu exist� 
reglement�ri privind 
accesibilitatea  
bancomatelor �i a 
automatelor pentru bilete, 
sau în diferite forme de 
servicii ce necesit� 
utilizarea de telefoane cu 
butoane. Alte domenii care 
nu sunt reglementate 
includ accesibilitatea mass 
mediei, culturii �i servicilor 
publice. Dac� este folosit� 
în mod corect, tehnologia 
informa�iei poate facilita 
accesul anumitor 
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persoane, inclusiv al 
persoanelor cu dizabilit��i, 
la bunuri, servicii, informa�ii 
�i le poate ajuta s� 
comunice. Exist� totu�i, 
riscul ca persoanele cu 
dizabilit��i s� fie excluse 
atunci când se vor dezvolta 
noi modalit��i de 
comunicare �i noi 
tehnologii. Un domeniu 
c�ruia i-ar trebui acordat� 
mai mult� aten�ie este 
accesul nev�z�torilor la 
informa�iile de pe internet. 
Accesibilitatea general� 
este profitabil� pentru 
societate �i este un scop 
pe care ar trebui s� ne 
str�duim s� îl atingem. Aici 
statul poate juca un rol 
important în influen�area 
celor care produc noi 
sisteme �i produse, �i în 
coordonarea dezvolt�rii 
spre o mai mare 
accesibilitate.  
 

• Va fi numit� o 
comisie de 
cercetare pentru a 
monitoriza acele 
domenii unde 
exist� o lips� a 
regulamentelor 
privind 
accesibilitatea 
persoanelor cu 
dizabilit��ii.  

Fonduri pentru 
adaptarea 
locuin�elor 
 
Fondurile pentru adaptarea 
locuin�elor permit 
persoanelor cu dizabilit��i 
s� întreprind� lucr�ri de 
adaptare în casele lor �i în 
imediata lor vecin�tate. 
Persoanele cu dizabilit��i 
pot alege, în cl�dirile nou 
construite, locuin�a potrivit� 
nevoilor lor, evitând astfel 
sau minimalizând 
adapt�rile cât mai mult 
posibil, reducându-se 
totodat� �i cheltuielile 
necesare adapt�rii. 
Fondurile pot fi alocate 
doar dac� exist� motive 
speciale pentru a alege o 
locuin�� ce necesit� 
adapt�ri.  
În cazul noilor cl�diri, este 
necesar� existen�a unor 
motive speciale pentru 
adaptarea locuin�elor. 
Atunci când persoanele cu 
dizabilit��i ob�in locuin�e 
prin cump�rare sau 
schimb, ele vor fi eligibile 
pentru ob�inerea de 
asemenea fonduri, chiar 
dac� nu exist� m�suri 
speciale pentru alegerea 
unei locuin�e ce necesit� 
adapt�ri. Totu�i, dac� 
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adapt�rile sunt 
costisitoare, motive 
speciale vor fi necesare �i 
în aceste cazuri.  
 
 
Un tratament mai 
bun 
 
Exist� mari lipsuri în 
tratamentul pe care îl 
primesc persoanele cu 
dizabilit��i. Multe dintre ele 
sunt insultate, cercetate �i 
supuse neîncrederii atunci 
când apeleaz� la autorit��i 
�i la organismele publice 
pentru ajutor �i sprijin.  
Întâlnirile dintre oameni nu 
pot sc�pa influen�ei 
valorilor �i atitudinilor ce au 
întâietate în societatea 
noastr�. Atitudinea fa�� de 
persoanele cu dizabilit��i, 
la fel ca �i politica 
dizabilit��ii, sunt extrem de 
importante la nivelul 
întâlnirilor dintre persoane 
�i diferite autorit��i. 
Implica�ii are în aceasta �i 
modul în care societatea 
î�i manifest� atitudinea 
fa�� de persoanele cu 
dizabilit��i prin legile sale, 
regulamentele, declara�iile 
de programe, distribuirea 
resurselor, m�surile de 
accesibilizare �i valorile 

generale. Tratamentul de 
care au parte persoanele 
cu dizabilit��i nu este doar 
o problem� a persoanelor 
cu dizabilit��i  �i a 
politicienilor �i oficialilor 
care se întâlnesc cu ele în 
probleme profesionale. 
Acest tratament reprezint� 
o problem� politic�, ce ne 
preocup� pe to�i.  
Mul�i cercet�tori consider� 
c� exist� o leg�tur� – greu 
de elucidat - între atitudine 
�i tratament. F�r� îndoial�, 
este clar c� valorile �i 
experien�ele nu au doar un 
rol vital, ci sunt 
fundamentul pe care este 
cl�dit orice tratament bun.  
Obiectivul �i direc�ia spre 
care se îndreapt� politica 
dizabilit��ii sunt cre�terea 
gradului individual de auto 
– determinare, influen�� �i 
integritate �i  facilitarea  
particip�rii �i  a egalit��ii. 
Persoanele cu dizabilit��i �i 
familiile lor nu trebuie s� 
depind� de atitudinile celor 
cu care ele intr� în contact. 
Totu�i exist� multe indicii 
în leg�tur� cu pr�pastia 
care s-a format între 
a�tept�rile legitime ale 
persoanelor cu dizabilit��i 
�i realitatea întâlnirilor pe 
care le-au avut cu 
autorit��ile publice, 
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furnizorii de servicii de 
asisten�� din domeniul 
s�n�t��ii, �colilor �i 
serviciilor de asisten�� 
pentru îngrijirea copiilor. 
Se pare c� valorile 
fundamentale ce au pus 
accentul pe politica 
dizabilit��ii nu au reu�it s� 
p�trund� în sistemul real 
de luare a deciziilor 
referitoare la persoanele 
cu dizabilit��i. Guvernul, 
municipalit��ile �i consiliile 
jude�ene pot colabora 
pentru a diminua aceast� 
pr�pastie.  
Un alt aspect important ce 
poate afecta 
comportamentul fa�� de 
persoanele cu dizabilit��i 
este legat de a�tept�rile pe 
care le au cele dou� p�r�i 
atunci când se întâlnesc. 
Ele au deseori puncte de 
vedere diferite datorit� 
deosebirilor care exist� în 
cuno�tin�ele �i experien�a 
lor. Persoanele ac�ioneaz� 
în func�ie de experien�ele 
lor zilnice, în timp ce 
profesioni�tii vorbesc prin 
prisma  cuno�tin�elor lor  
teoretice �i a realit��ilor de 
la locul lor de munc�. 
Aceste diferen�e de viziune 
au un impact important 
privind calitatea 
tratamentului la care sunt 

supuse persoanele cu 
dizabilit��i. Este important 
ca ambele p�r�i s� fie 
con�tiente de aceste 
diferen�e. 
 
Stoparea sfid�rii din 
tribunale 
 
Legea privind sprijinul �i 
asisten�a persoanelor cu 
dizabilit��i func�ionale �i 
legea serviciilor sociale 
ofer� individului dreptul de 
a beneficia de diferite 
servicii din partea 
societ��ii....  O problem� 
major�, care a atras 
aten�ia timp de mai mul�i 
ani, este aceea c� unele 
municipalit��i �i consilii 
jude�ene amân� luarea 
m�surilor hot�râte de 
tribunal, astfel încât 
persoanele cu dizabilit��i 
s� poat� beneficia de 
aceste servicii. Persoane 
c�rora li s-a acordat 
dreptul de a avea un 
anumit beneficiu sau o 
m�sur� favorabil� au fost 
nevoite s� a�tepte timp de 
luni de zile �i chiar ani.  
Atât municipalit��ile cât �i 
consiliile jude�ene – ca �i 
membrii societ��ii în 
general – sunt obligate de 
lege s� pun� în aplicare 
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legile �i regulamentele 
existente.  
 
Consiliul administrativ 
jude�ean va trebui s� 
încurajeze consiliile 
municipale �i jude�ene s� 
dezvolte planuri pentru 
solu�ionarea viitoarelor 
cereri de sprijin �i serviciu, 
a�a cum este specificat în 
legea privind sprijinul �i 
asisten�a pentru persoane 
cu dizabilit��i func�ionale, �i 
viitoarelor nevoi de 
îngrijire, a�a cum este 
prev�zut în legea sociale 
(capitolul 6, sec�iunea f din 
legea 620/1980). Consiliul 
Administrativ Jude�ean 
poate cere unui consiliu 
jude�ean sau municipal s� 
pl�teasc� o amend� pentru 
a se supune hot�rârii 
judec�tore�ti legale ce 
acord� unei persoane 
dreptul la anumite servicii 
care sunt în acord cu una 
din aceste legi. Totu�i, 
noile reglement�ri pot s� 
nu fie puse in practic� 
dac� exist� o dispozi�ie în 
cazul Procedurilor de 
Implementare (774/1981), 
pentru executarea unui 
ordin judec�toresc legal 
bazat pe legea privind �i 
serviciile persoanelor cu 
dizabilit��i func�ionale �i 

legea serviciilor sociale. 
Obliga�ia de a pl�ti o 
amend� devine nul� dac� 
se face o cerere de 
executare în cazul 
Procedurilor de 
Implementare. O persoan� 
are dreptul s� fac� apel 
împotriva unei decizii a 
cur�ii administrative 
jude�ene cu referire la 
dispozi�ia unei amend�ri 
condi�ionate. Consiliile 
administrative jude�ene vor 
primi dou� milioane de 
coroane suedeze pentru 
educa�ie �i instruirea 
personalului lor pentru 
noile sarcini.  
 
 
Dispozi�ia adi�ional� 
a comisiei de 
elaborare a  
Constitu�iei 
 
În ultimii ani a existat o 
preocupare mai mare 
asupra problemelor privind 
drepturile omului. 
Drepturile �i obliga�iile 
persoanelor cu dizabilit��i 
au fost �i ele discutate în 
acest context.  
Constitu�ia suedez� nu 
con�ine nici o interzicere 
explicit� privind 
discriminarea persoanelor 
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cu dizabilit��i. Totu�i, 
documentul oficial al 
guvernului con�ine un 
anumit num�r de 
regulamente obligatorii din 
punct  de vedere legal 
privind libert��ile �i 
drepturile, inclusiv 
interzicerea discrimin�rii pe 
baz� de opinii, ras� sau 
sex. 
Cu câteva excep�ii, Suedia 
a ales, în mod constant, s� 
includ� drepturile 
persoanelor cu dizabilit��i 
�i m�suri de sprijinire a lor 
în legisla�ia de baz�. 
Întreaga legisla�ie trebuie 
s� garanteze persoanelor 
cu dizabilit��i c� nu vor 
suferi din cauza 
discrimin�rii; realizarea 
acestui deziderat se face 
prin facilitarea particip�rii 
tuturor persoanelor la via�a 
în societate. Exist�, totu�i, 
un risc evident ca legisla�ia 
s� fie inadecvat�, ca 
sistemul s� e�ueze în 
furnizarea unei flexibilit��i 
suficiente �i unui grad 
satisf�c�tor de libertate de 
a alege, �i ca multe 
persoane cu dizabilit��i 
majore �i complexe s� nu 
poat� primi sprijinul �i 
ajutorul de care au nevoie. 
Exist�, de asemenea, 
riscul ca unele domenii s� 

ias� cu totul din sfera 
legislativului.  
 
Comisia pentru elaborarea 
Constitu�iei a primit sarcina 
de a g�si modalit��i pentru 
a elabora reglement�ri prin 
care persoanele cu 
dizabilit��i �i alte grupuri 
vulnerabile s� poat� 
participa la via�a în 
societate pe baze egale, - 
acestea sunt relatate pe 
larg în carta politic� în 
capitolul 1, sec�iunea 2 a 
documentului oficial al 
guvernului.   
 
Educarea �i instruirea 
angaja�ilor publici.  
 
Persoanele cu dizabilit��i 
au nevoie, deseori, de mai 
multe surse de sprijin. 
Acest lucru va presupune, 
de exemplu, m�suri de 
abilitare �i reabilitare, 
aloca�ii pentru dizabilitate, 
asisten��, îngrijitori, ajutor 
tehnic sau ajutor special în 
�coli. Diferite persoane 
sunt implicate �i, deseori, 
este nevoie de o întreag� 
serie de întâlniri �i contacte 
înainte de a lua o decizie 
privind m�surile necesare.  
Fiecare persoan� întâlnit� 
de o persoan� cu 
dizabilit��i – fie c� acea 
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persoan� lucreaz� în 
domeniul serviciilor 
sociale, sistemului �colar, 
serviciilor de îngrijire a 
copiilor, sistemului de 
s�n�tate �i îngrijire 
medical� sau în biroul de 
asigurare social� – are 
propria sa expertiz�, 
propriile valori �i 
cuno�tin�e.   
Ceea ce lipse�te, totu�i, 
este consensul între 
reprezentan�ii diferitelor 
organiza�ii privind  
modalitatea de interpretare 
a cadrului regulator, de 
evaluare a nevoilor 
personale �i  de sprijinire �i 
de facilitare, pentru 
persoanele cu dizabilit��i, a 
exercit�rii influen�ei �i 
exprim�rii libert��ii de 
alegere. Angaja�ii care 
lucreaz� în domeniul 
dizabilit��ii au tendin�a s� 
î�i m�reasc� propriul nivel 
de competen�� în domenii 
ce au leg�tur� cu 
tratamentul, influen�a, auto 
– determinarea, etica �i 
atitudinile.    
Organiza�iile implicate sunt 
responsabile pentru 
garantarea faptului c� 
angaja�ii lor au posibilitatea 
de a-�i îmbun�t��ii 
competen�a în ceea ce 
prive�te nevoia 

persoanelor cu dizabilit��i 
�i sprijinul pe care ele îl 
primesc. Totu�i, în 
momentul de fa��, exist� o 
lips� de programe 
sistematice �i de lung� 
durat� pentru continuarea 
dezvolt�rii profesionale în 
aceste domenii – iar acest 
lucru este valabil pentru 
guvernu, consiliile jude�ene 
�i municipalit��i. Desigur, 
formele tradi�ionale de 
continuare a dezvolt�rii 
profesionale, cum sunt 
cursurile de scurt� durat�, 
zilele de studiu etc, vor 
avea în continuare un rol 
important. Dar exist� limite 
ale acestor m�suri, mai 
ales în schimbarea 
atitudinii oamenilor �i a 
modului de abordare. 
Pentru a ob�ine o 
schimbare real� sunt 
necesare  eforturi pe 
termen lung �i un dialog 
continuu la locul de munc�. 
Trebuie puse în continuare 
întreb�ri privind modul în 
care sunt tratate 
persoanele cu dizabilit��i, 
atitudinile �i ideologia ce 
subliniaz� obiectivele 
politicii din domeniul 
dizabilit��ii,. 
Organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i �i autorit��ile 
guvernamentale �i 
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municipale relevante vor 
elabora un program 
na�ional pentru continuarea 
dezvolt�rii. Programul 
na�ional ofer� o platform� 
�i o baz� pentru 
continuarea dezvolt�rii  
profesionale în cadrul 
fiec�rei autorit��i publice 
pentru politicieni, 
manageri, echipe de sprijin 
�i alte persoane care 
colaboreaz� cu persoane 
cu dizabilit��i la locul de 
munc�.   
Acest proces de dezvoltare 
profesional� continu� este 
o component� normal� a 
responsabilit��ii pe care 
fiecare organiza�ie o are 
pentru instruirea 
personalului. Totu�i, statul 
va avea un rol activ în 
garantarea faptului c� 
politicienii, managerii �i al�i 
membrii ai personalului 
care lucreaz� în domeniul 
dizabilit��ii, în organiza�ii 
aflate sub jurisdic�ia 
autorit��ilor centrale �i a 
consiliilor sectoriale �i 
jude�ene, vor beneficia de 
condi�ii de însu�ire a 
expertizei în domeniu.  
În ceea ce prive�te �colile, 
programul na�ional pentru 
continuarea dezvolt�rii 
profesionale va suplimenta 
schema existent� de trei 

ani în vederea promov�rii 
continu�rii dezvolt�rii 
profesionale a personalului 
�colar. Unul din scopurile 
la realizarea c�rora acest 
programul va contribui este 
acela de a m�ri 
capacitatea personalului 
�colar de a în�elege �i de a 
întâmpina nevoile copiilor 
cu dizabilit��i.  
Una din responsabilit��ile 
Consiliului Na�ional pentru 
Calitate �i Dezvoltare, care 
a fost înfiin�at la 1 ianuarie 
1999, este de a promova o 
cultur� important� a 
managementului �i etica 
managementului în 
domeniul administra�iei 
publice. Este important ca 
acest Consiliu s� 
garanteze c� problematica 
persoanelor cu dizabilit��i 
este inclus� în mod natural 
în toate eforturile de 
cre�tere a nivelului de 
competen�� printre 
angaja�i. În colaborare cu 
Consiliul Na�ional al 
Calit��ii �i Dezvolt�rii, 
Agen�ia Na�ional� pentru 
Sprijinirea Formelor de 
Educa�ie Special� va ini�ia 
o campanie  special� de 
informare, direc�ionat� 
c�tre persoanele cheie din 
domeniul administra�iei 
publice, pentru a le 
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con�tientiza asupra 
responsabilit��ilor 
autorit��ilor publice din 
cadrul politicii dizabilit��ii.  
 
Este necesar ca un 
program na�ional, în 
strâns� leg�tur� cu 
principiile ce stau la baza 
politicii dizabilit��ii, s� 
asigure punctul de pornire 
pentru continuarea 
m�surilor de dezvoltare 
profesional� la nivele 
sectoriale �i regionale. 
Agen�ia Na�ional� pentru 
sprijinirea Formelor de 
Educa�ie Special� va 
planifica acest program, de 
care este responsabil�. 
Reprezentan�i ai 
organiza�iilor interesate vor 
fi inclu�i în acest program. 
 
Agen�ia Na�ional� pentru 
sprijinirea Formelor de 
Educa�ie Special�, în 
consultan�� cu Consiliul 
Na�ional al Calit��ii �i 
Dezvolt�rii, va elabora 
materialele educa�ionale 
necesare pentru 
rezolvarea problemelor din 
politica dizabilit��ii.  
 
Fonduri speciale – în 
valoare de nou� milioane 
de coroane suedeze – vor 
fi alocate unor m�suri care 

vor avea loc de-a lungul 
unei perioade de câ�iva 
ani, cu scopul de a 
continua dezvoltarea 
profesional� a personalului 
din autorit��ile care au de-a 
face cu persoane cu 
dizabilit��i.                                                                                                  
Agen�ia Na�ional� pentru 
sprijinirea Formelor de 
Educa�ie Special� va primi 
o sum� suplimentar� de 
trei milioane de coroane 
suedeze pentru aceste noi 
sarcini.    
 
Cercetarea 
 
De vreme ce multe 
persoane cu dizabilit��i 
sunt foarte dependente de 
modul de func�ionare a 
sectorului public, 
schimb�rile din ultimii ani 
au avut un impact 
important asupra condi�iilor 
care le afecteaz� vie�ile. 
Totu�i, nu se cunoa�te în 
detaliu impactul acestor 
schimb�ri asupra condi�iilor 
ce afecteaz� via�a 
persoanelor cu dizabilit��i 
�i nici în ce m�sur� 
acestea simt c� sunt 
supuse unui tratament 
nesatisf�c�tor. Este 
necesar� o cunoa�tere 
sistematic� a condi�iilor în 
care tr�iesc persoanele cu 
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dizabilit��i pentru ca ele s� 
ob�in� sprijinul la care sunt 
îndrept��ite. Mai mult decât 
atât, o astfel de cunoa�tere 
este esen�ial� dac� 
instruirea voca�ional� �i 
alte tipuri de educa�ie �i 
instruire vor continua 
pentru a dezvolta �i 
men�ine un standard înalt.  
Cercet�torii suedezi ai 
�tiin�elor comportamentale 
�i sociale au ar�tat c�, 
pân� în prezent, un interes 
sc�zut s-a manifestat în 
cercetarea dizabilit��ilor, 
ceea ce ar putea fi 
problematic. Cercetarea  
din acest domeniu nu este 
considerat� ca fiind 
deosebit de important� în 
comunitatea �tiin�ific� �i 
este, în orice caz, un 
fenomen nou.  
Unele din sarcinile 
importante ale cercet�rii 
pentru urm�torii cinci ani 
sunt:   
 

• Studierea modului 
în care factorii 
sociali �i condi�iile 
ce afecteaz� vie�ile 
persoanelor cu 
dizabilit��i �i 
pozi�ia lor în 
societate 
afecteaz� �ansele 
acestora de 

participare �i de 
egalitate.    

• Identificarea  
tr�s�turilor 
caracteristice 
privind 
discriminarea 
persoanelor cu 
dizabilit��i �i 
studierea 
r�spândirii 
fenomenului de 
discriminare; 

• Dezvoltarea 
cuno�tin�elor 
privind nevoile 
specifice din 
sistemul de 
educare a copiilor 
care au nevoie de 
sprijin special; 

• Studierea 
problemelor 
specifice 
întâmpinate din 
perspectiva 
genului, atât de 
femeile, cât �i de 
b�rba�ii cu 
dizabilit��i; 

• Determinarea 
modului în care 
atitudinile fa�� de 
dizabilitate ale 
diferitelor grupuri 
de emigran�i pot �i 
trebuie s� 
influen�eze forma 
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pe care o vor lua 
m�surile suedeze.  

 
Un nou consiliu al 
cercet�rii problemelor 
sociale �i a duratei vie�ii 
active va fi stabilit �i va 
avea responsabilitatea de 
a coordona cercetarea din 
domeniul dizabilit��ii. 
Planul pe termen lung 
pentru dezvoltarea 
cercet�rii în domeniul 
dizabilit��ii va fi men�ionat 
într-un program na�ional al 
cercet�rii, care va fi schi�at 
de c�tre consiliul de 
cercetare.  
Cercetarea cu o orientare 
sociologic� din domeniul 
dizabilit��ii va primi fonduri 
suplimentare de cinci 
milioane de coroane.     
 
Folosirea 
cuno�tin�elor �i a 
culturii în lupta 
împotriva 
prejudec��ilor 
 
Prejudec��ile �i miturile au 
avut întotdeauna un rol 
important în formarea 
atitudinilor fa�� de 
domeniul dizabilit��ii �i au 
reprezentat un factor de 
excludere a persoanelor cu 
dizabilit��i �i de impunere a 

unor condi�ii inacceptabile 
pentru ele. Cultura este 
capabil� s� schimbe 
atitudinile oamenilor.   
Forme ale expresiei 
culturale ca teatrul, 
literatura, filmul, muzica �i 
arta pot reduce 
prejudec��ile, pot schimba 
atitudinile �i pot specifica 
în mod clar cum trebuie 
tratate persoanele cu 
dizabilit��i. Atunci când se 
aloc� sume din  Fondul de 
Patrimoniu Suedez trebuie 
acordat� o aten�ie special� 
proiectelor care au ca scop 
realizarea unor astfel de 
efecte. 
 
Sprijinul persoanelor cu 
dizabilit��i  
 
Multor persoane cu 
dizabilit��i le este greu s� 
se bazeze doar pe ele 
însele la întâlnirile cu 
diferite autorit��i publice. 
Ele au nevoie, deseori, s� 
vorbeasc� în numele lor �i 
s� î�i sus�in� propriile 
drepturi. În consecin��, 
multe persoane cu 
dizabilit��i apeleaz� pentru 
sprijin la rude sau 
organiza�ii ale persoanelor 
cu dizabilit��i. Servicii 
publice de sprijin sunt de 
asemenea disponibile. 
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Organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i au o tradi�ie 
îndelungat� în sprijinirea �i 
ajutorarea membrilor lor �i 
a persoanelor care le sunt 
apropiate, prin diferite 
mijloace. Ajutorul individual 
acordat persoanelor cu 
dizabilit��i baza implic�rii 
active a organiza�iilor 
acestora este o op�iune 
interesant�, �inând cont de 
statutul independent de 
care se bucur� aceste 
organiza�ii fa�� de 
organiza�iile publice 
responsabile.  
Procese ce implic� sprijinul 
individual acordat 
persoanelor cu dizabilit��i 
trebuie ini�iate sub 
auspiciile organiza�iilor 
persoanelor cu dizabilit��i. 
Scopul acestora trebuie s� 
fie verificarea diferitelor 
metode de creare, 
organizare, administrare �i 
finan�are a unor astfel de 
proces, pornind de la 
experien�a proprie fiec�rei 
organiza�ii  �i de la 
condi�iile în care tr�iesc 
persoanele cu dizabilit��i.  
 
 
 
 

Cultura �i mass – 
media 
 
Responsabilitatea de a 
accesibliza cultura r�mâne 
în sarcina institu�iilor 
culturale individuale. 
Fiecare institu�ie ia 
propriile decizii  în privin�a 
orient�rii pe care trebuie s� 
o urmeze activit��ile sale. 
Institu�iile culturale aflate în 
sfera statului �i institu�iile 
care primesc fonduri 
guvernamentale au, totu�i, 
o responsabilitate aparte 
de a c�uta noi modalit��i 
pentru abordarea acelor 
categorii de oameni care în 
prezent nu particip� la 
activit��ile culturale oferite 
în �ar�. De aceea, fondurile 
guvernamentale sunt un 
factor important pentru a 
da posibilitatea 
persoanelor cu dizabilit��i 
s� beneficieze de 
activit��ile culturale din 
sfera public�. Studiile au 
ar�tat c� accesibilitatea s-a 
îmbun�t��it în ultimii ani, 
dar mai sunt înc� multe de 
f�cut.  
M�surile luate de stat 
pentru a cre�te 
accesibilitatea persoanelor 
cu dizabilit��i la sectorul 
cultural trebuie sporite. 
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Aceste m�suri trebuie s� 
urmeze liniile pe care 
guvernul le-a stabilit în 
legea privind politica 
cultural� (97:3/1996). 
Scopul trebuie s� fie acela 
de a permite tuturor 
persoanelor s� beneficieze 
de cultur� �i s� se implice 
în activit��i creative. Înc� 
7.5 milioane de coroane 
suedeze trebuie puse la 
dispozi�ia  Consiliului 
Na�ional al Afacerilor 
Culturale pentru 
implementarea �i 
extinderea planului de 
ac�iune pentru cre�terea 
accesibilit��ii.  
Fonduri suplimentare de 
2,5 milioane de coroane 
vor trebui furnizate 
Bibliotecii Suedeze pentru 
nevezatori �i surzi (c�r�i 
înregistrate pe casete �i în 
format Braille) �i Funda�iei 
care promoveaz� formatul 
u�or – de – citit în literatura 
�i pres� (Centrul pentru 
materiale în format u�or – 
de – citit – Funda�ia U�or – 
de – citit), pentru 
implementarea proiectelor 
create în vederea 
îmbun�t��irii accesibilit��ii 
literaturii.  

  
 

Educa�ia  
  
Educa�ia are o importan�� 
crucial� pentru �ansele 
tuturor persoanelor, atât pe 
pia�a muncii, cât �i în alte 
aspecte ale vie�ii în 
societate. Un caz special 
este cel al  persoanelor cu 
dizabilit��i. Persoanele cu 
dizabilit��i, ca �i grup, au o 
rat� mai sc�zut� a 
angaj�rii �i un nivel mai 
redus al cuno�tin�elor 
educa�ionale decât 
popula�ia în general. 
Persoanele cu dizabilit��i 
sunt în continuare  ne - 
reprezentate la nivelele 
educa�ionale superioare. 
Acest lucru reprezint� o 
provocare pentru întregul 
sistem educa�ional, de la 
gr�dini�� la �coal�.  
Suedia a depus eforturi 
substan�iale pentru a crea 
un sistem educa�ional 
pentru to�i cet��enii s�i; 
dintr-o perspectiv� 
interna�ional�, Suedia se 
afl� printre primele locuri 
din acest punct de vedere. 
Cu câteva excep�ii, copiii 
cu dizabilit��i �i tinerii 
tr�iesc ast�zi cu p�rin�ii �i, 
în general, merg la �coala 
din comunitate.  
Marea provocare actual� 
este – pentru politica 
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educa�ional� �i în termeni 
practici – legat� de modul 
în care personalul �colar 
poate s� rezolve problema 
copiilor care au experien�e, 
cuno�tin�e �i nevoi diferite. 
Una din cele mai 
importante sarcini ale 
educa�iei speciale în viitor 
este accea de a m�ri 
capacitatea �colilor de a da 
solu�ii diferitelor nevoi ale 
copiilor �i tinerilor.  
Anul acesta a început un 
program de trei ani, al 
c�rui scop este cre�terea 
nivelului de competen�� în 
�coli pentru a solu�iona 
nevoile copiilor cu abilit��i 
�i nevoi diferite. Acest 
lucru poate implica, de 
exemplu, promovarea unei 
în�elegeri generale asupra 
dizabilit��ii sau o 
îmbun�t��ire a 
cuno�tin�elor privind 
dificult��ile de concentrare, 
de citit �i scris.  
Copiii cu dizabilit��i, ca �i 
al�i copiii �i tineri, trebuie 
s� aib� posibilitatea de a 
tr�i cu p�rin�ii lor sau în 
comunitate �i s� mearg� la 
�colile din vecin�tate. 
Unele din problemele cheie 
din acest sector se refer� 
la  atitudinile modul de 
abordare a persoanelor cu 
dizabilit��i, dar �i la 

cre�terea abilit��ilor 
echipelo de instruire din 
�coli privind educa�ia 
special�.  
 
 
Drepturile legale ale 

copiilor 
 
Biroul Avocatul Poporului 
în domeniul dizabilit��ii a 
subliniat faptul c� 
drepturile legale  ale 
copiilor  care au nevoie de 
ajutor special în �coli nu 
sunt respectate. Exist� 
pu�ine decizii la care  se 
poate face apel.  
Guvernul a instruit 
comitetul de revizuire a 
legii educa�iei s� cerceteze 
situa�ia existent� �i s� 
propun� modalit��i de a 
acorda elevilor drepturile 
legale.   
 
 
�coala special� 
 
Propor�ia elevilor care 
frecventeaz� �coli speciale  
a crescut în anii 90, atât 
datorit� cre�terii 
accesibilit��ii lor, cât �i 
datorit� faptului c� aceast� 
form� de �coal� a devenit 
tot mai larg acceptat�. 
Totu�i, cre�terea num�rului 
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de elevi din �colile speciale 
nu este de acceptat dac� 
se datoreaz� unei lipse a 
resurselor în �colile 
obligatorii �i în gimnazii.  
Agen�ia Na�ional� pentru 
Educa�ie are sarcina de a 
analiza motivele pentru 
care propor�ia copiilor ce 
frecventeaz� �colile 
speciale continu� s� 
creasc�.  
 
Elevii cu dizabilit��i din 
gimnazii 
 
Conform informa�iilor 
furnizate de Agen�ia 
Na�ional� pentru Educa�ie, 
tinerii cu dizabilit��i sunt 
supra-reprezenta�i în 
programele individuale. Nu 
se �tie dac� ace�ti tineri î�i 
vor continua educa�ia într-
un program na�ional sau 
într-unul special creat, sau 
dac� ei p�r�sesc gimnaziul 
cu note finale complete.  
 
Agen�ia Na�ional� pentru 
Educa�ie are sarcina de a 
analiza motivele pentru 
care copiii termin� 
înv���mântul obligatoriu �i 
gimnaziul f�r� un set 
complet de note, �i de ce 
copiii din programele 
individuale nu continu� cu 
alte programe. În acest 

context, Agen�iei Na�ionale 
pentru Educa�ie i s-a cerut 
s� acorde o aten�ie 
special� situa�iei copiilor cu 
dizabilit��i.  
 
 
Tehnologia 
informa�iei pentru 
copiii cu dizabilit��i 
 
În mai pu�in de un deceniu, 
tehnologia informa�iei (IT) 
a revolu�ionat complet 
situa�ia educa�ional� a 
multor persoane cu 
dizabilit��i. De exemplu, 
to�i elevii cu grave 
probleme de vedere au un 
computer ca �i ajutor 
tehnic personal.  
Delega�ia pentru IT în �coli 
a alocat fonduri speciale 
pentru cre�terea ajutorului 
în instruirea persoanelor cu 
dizabilit��i. M�surile care 
sunt implementate în 
prezent subliniaz� 
continuarea dezvolt�rii 
profesionale pentru 
profesori.  
 
Educa�ia adul�ilor 
 
Comisia de Educa�ie �i 
Instruire a Adul�ilor a 
acordat aten�ie faptului c� 
educa�ia persoanelor cu 
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dizabilit��i din sistemul de 
educa�ie pentru adul�i este 
de o calitate slab� �i c� 
persoanele cu dizabilit��i 
sunt excluse – total sau 
par�ial – din sistemul de 
educa�ie al adul�ilor, al 
autorit��ilor sectoriale �i al 
�colilor populare. 
Inadecven�ele apar datorit� 
lipsei de ajutor în înv��are, 
sprijinului tehnic, accesului 
la interpre�i �i lipsei 
abilit��ilor de educa�ie 
special�.  
Condi�iile trebuie s� se 
îmbun�t��easc� pentru 
studen�ii cu dizabilit��i �i 
pentru cei care au nevoie 
de sprijin special �i care 
particip� la sistemul de 
educa�ie pentru adul�i. În 
raportul s�u final, Comisia 
de Educa�ie Special� �i 
Instruire a sugerat o serie 
de m�suri pentru a ajuta 
persoanele cu dizabilit��i. 
Guvernul inten�ioneaz� s� 
prezinte Parlamentului, la 
sfâr�itul acestui an, 
propuneri privind educa�ia 
adul�ilor cu dizabilit��i.  
 
Înv���mântul 
superior 
 
Num�rul studen�ilor cu 
dizabilit��i a crescut, pentru 

al �aselea an consecutiv, 
cu aproximativ  1600 fa�� 
de 1999. F�r� îndoial�, 
categoria  studen�ilor cu 
dizabilit��i nu este 
reprezentat� în sistemul de 
înv���mânt superior. 
Aproximativ o persoan� cu 
dizabilit��i din �ase a 
promovat liceul, în vreme 
ce propor�ia din rândul 
popula�iei ca întreg este de 
una din patru. Dou� treimi 
din studen�ii cu dizabilit��i 
au primit  fonduri pentru 
sprijinul special de care au 
nevoie.  
Un nivel înalt de educa�ie 
este important pentru toate 
categoriile de oameni, dar 
este esen�ial pentru 
persoanele cu dizabilit��i. 
Din acest motiv, este 
important s� oferim 
persoanelor  cu dizabilit��i 
posibilitatea de a studia în 
universit��i �i alte institu�ii 
de înv���mânt superior. 
Agen�ia Na�ional� de 
Înv���mânt Superior a 
coordonat o analiz� a 
sistemului de sprijinire a 
studen�ilor cu dizabilit��i �i 
a sugerat modalit��i de 
îndep�rtare a obstacolelor 
întâmpinate de ace�tia. 
Agen�ia Na�ional� de 
Înv���mânt Superior 
consemneaz� faptul c� 
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sunt necesare eforturi 
sus�inute privind accesul 
persoanelor cu dizabilit��i 
în universit��i �i alte 
institu�ii de înv���mânt 
superior. Guvernul va 
reconsidera aceast� 
problem� �i va încerca s� 
propun� m�suri adecvate.  
 
Sprijinul tehnic în 
educa�ie 
 
Una din cele mai 
revolu�ionare inova�ii 
pentru persoanele cu 
dizabilit��i este poten�ialul 
pe care îl ofer� tehnologia 
computerului în domeniul 
ajutoarelor tehnice. Cele 
mai multe consilii jude�ene 
furnizeaz�, la cerere, atât 
computere, cât �i 
echipamentul 
corespunz�tor elevilor cu 
dizabilit��i. Totu�i, exist� 
difern�e în modul în care 
consiliile jude�ene 
evalueaz� nevoile; aceasta 
înseamn� deseori c� 
anumite categorii de 
persoane cu dizabilit��i 
sunt excluse, cum ar fi 
persoanele cu tulbur�ri de 
dezvoltare mental�, 
persoane cu dizabilit��i 
medii sau persoane cu alte 
diagnostice. Tehnologia 
computerelor a deschis noi 

posibilit��i pentru 
persoanele cu DAMP, 
ADHD, autism, afazie �i 
dislexie. În general, elevilor 
cu aceste dizabilit��i nu li 
se acord� un computer ca 
ajutor tehnic personal.  
Elevii din �colile speciale �i 
�colile tehnice na�ionale �i 
regionale pot avea �anse 
foarte diferite de a se 
men�ine în �coal�, ca 
urmare a metodelor diferite 
prin care propriile consilii 
jude�ene interpreteaz� �i 
aplic� regulile.  
Nici o form� de înv���mânt 
– cu excep�ia �colilor 
speciale pentru persoanele 
cu dizabilit��i – nu are atât 
de mul�i studen�i cu 
dizabilit��i ca �i �colile 
populare. De aceea este 
foarte important pentru 
�colile populare ca 
persoanele cu dizabilit��i  
s� aib� acces la sprijinul 
tehnice  furnizat �i 
între�inut de consiliile 
jude�ene. �i aici exist� 
mult� nesiguran�a: cine �i 
ce responsabilitate are.  
Un cercet�tor special va fi 
numit pentru a examina 
furnizarea de sprijin tehnic 
pentru elevii �i studen�ii cu 
dizabilit��i din întreg 
sistemul de înv���mânt, 
inclusiv gr�dini�ele, �i 
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pentru a sugera m�suri de 
aplicat acolo unde este 
necesar.      
 
Sprijinul  �colilor 
populare  
 
Fondurile guvernamentale 
pentru serviciile de îngrijire 
medical� ofer� studen�ilor 
cu probleme de mobilitate 
un  loc de studiu. �colile 
populare din �ar� ofer� o 
plaj� variat� �i larg� de 
cursuri �i furnizeaz� un 
sistem educa�ional special 
adaptat, sprijin social �i un 
mediu accesibil. Suportul 
acordat �colilor populare 
implic� atât asisten�a 
practic� cât �i cea social� 
�i un anumit nivel de sprijin 
educa�ional.  
Fondurile sunt distribuite 
de Agen�ia Na�ional� 
pentru Sprijinul Educa�iei 
Speciale din dou� surse 
separate. „Fondurile pentru 
serviciile de asisten�� 
medical�” finan�eaz� 
furnizarea asisten�ei �i sunt 
destinate doar 
participan�ilor cu probleme 
de mobilitate. „Fondurile 
privind dizabilitatea în 
educa�ia persoanelor 
adulte” acord� sprijin 
studen�ilor cu dizabilit��i �i 
sunt valabile indiferent de 

diagnostic. Agen�ia 
Na�ional� pentru Sprijinul 
Educa�iei Speciale 
administreaz� �i aloca�ii 
suplimentare pentru 
studen�ii cu dizabilit��i, în 
numele Consiliului Na�ional 
Suedez pentru Educa�ia 
Adul�ilor. De aceea 
finan�area este  furnizat� 
din trei fonduri diferite cu 
reguli diferite, fiecare 
necesitând un formular de 
aplicare separat �i 
proceduri separate de 
contabilitate. Structura 
sistemului de fonduri este 
dificil de în�eles �i 
complicat de administrat 
de �colile populare.  
Guvernul inten�ioneaz� s� 
modifice regulamentele 
privind fondurile pentru 
serviciile de asisten�� 
medical� �i s� le 
compatibilizeze cu 
obiectivele politicii 
dizabilit��ii. Un viitor sistem 
de fonduri pentru asisten�a 
din �colile populare va 
trebui s� aib� ca scop 
garantarea distribuirii 
echitabile a fondurilor c�tre 
participan�ii la cursuri, 
indiferent de felul lor 
particular de dizabilitate. 
Sistemul de ajutorare 
trebuie s� fie u�or de 
în�eles �i trebuie s� se 
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bazeze pe nevoia 
individual� de asisten��.  
Guvernul inten�ioneaz� s� 
schimbe  regulile privind 
modul de alocare a 
serviciilor de îngrijire 
medical�, astfel încât s� 
finan�eze acordarea de 
asisten�� pentru toate 
persoanele studiaz� în 
�colile populare �i care au 
nevoie de asisten��, 
indiferent de diagnosticul 
lor.  
 
 
Pia�a muncii 
 
În ciuda m�surilor 
existente ce le faciliteaz� 
accesul pe pia�a muncii, 
persoanele cu dizabilit��i 
r�mân în afara pie�ei 
muncii mult mai mult decât 
restul popula�iei în general.  
Este urgent� necesitatea 
de a afla care sunt p�rerile 
angajatorilor referitor la 
posibilitatea de a folosi 
abilit��ile persoanelor cu  
dizabilit��i. Pentru a putea 
oferi sprijin este important 
ca atât persoanele cu 
dizabilit��i cât �i angajatorii 
s� fie con�tien�i de 
oportunit��ile  existente.  
În anul 2000 a fost lansat 
un studiu  privind 
obstacolele pe care 

angajatorii le v�d în 
angajarea persoanelor cu 
dizabilit��i �i poten�ialul pe 
care ei îl percep în 
angajarea lor.  
 
 
Abilitarea �i 
reabilitarea  
  
Scopul abilit�rii �i 
reabilit�rii este de a 
permite persoanei s� î�i 
recapete �i s� î�i dezvolte 
în mod normal abilit��ile 
func�ionale �i ating� o 
stare de s�n�tate cât mai 
satisf�c�toare. Potrivit unei 
evalu�ri a Consiliului 
Na�ional al S�n�t��ii �i al 
Bun�st�rii, exist� înc� 
multe persoane ale c�ror 
nevoi de abilitare �i 
reabilitare nu sunt 
satisf�cute. O premis� 
fundamental� pentru o 
bun� abilitare �i reabilitare 
este ca individul s� aib� 
parte de un tratament bun 
�i ca dorin�ele sale s� fie 
luate în considerare atunci 
când sunt planificate 
m�surile care îl privesc. Nu 
numai p�rin�ii, ci �i alte 
organiza�ii, au atras aten�ia 
asupra inadecven�elor 
privind tratamentul pe care 
îl primesc persoanele cu 
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dizabilit��i. Evaluarea 
realizat� de Consiliul 
Na�ional al S�n�t��ii �i al 
Bun�st�rii arat� c� exist� 
mari diferen�e în Suedia în 
leg�tur� cu cine ce anume 
prime�te �i din ce surs�.  
Consiliul Na�ional al 
S�n�t��ii �i Bun�st�rii are 
sarcina de a studia 
accesibilitatea programelor 
de abilitare coordonate de 
consiliile jude�ene pentru 
copiii �i tineri cu dizabilit��i. 
Studiul va include �i 
coordonarea cu alte 
organiza�ii privind trasarea, 
în linii generale, a 
m�surilor de sprijin social, 
educa�ional, psihologic �i 
medical furnizate copiilor, 
tinerilor �i familiilor lor.  
 
Planurile individuale 
�i coordonarea  
 
În conformitate cu legea 
privind sprijinul �i serviciile 
oferite persoanelor cu 
dizabilit��i func�ionale, o 
persoan� este îndrept��it� 
s� cear� schi�area unui 
plan individual, specificând 
m�surile de sprijin care au 
fost deja decise sau 
planificate. Scopul acestui 
plan este de acorda 
persoanei o în�elegere de 
ansamblu asupra m�surilor 

�i ac�iunilor ce o pot afecta, 
�i de a o împuternici s� le 
influen�eze. În plus, legea 
serviciilor de s�n�tate �i 
medicale cere consiliilor 
jude�ene s� elaboreze 
planuri individuale de 
ac�iune în domeniul 
abilit�rii, reabilit�rii �i al 
ajutoarelor tehnice.  
Aceste planuri furnizeaz� o 
baz� important� pentru 
coordonarea diferitelor 
nivele �i unit��i de operare 
ale consiliilor jude�ene �i 
municipale �i autorit��ilor 
responsabile. Pentru 
individ nu este de ajuns c� 
fiecare verig� a lan�ului 
func�ioneaz� separat. 
Diferitele verigi trebuie s� 
func�ioneze �i în 
combina�ie.  
Biroul Avocatul Poporului 
în problema dizabilit��ii a 
descris felul în care mul�i 
p�rin�i sunt trimi�i de la oa 
autoritate la alta, în 
condi�iile în care diferitele 
legi fac dificil� o privire de 
ansamblu asupra diviziunii 
(neclare) a 
responsabilit��ilor. P�rin�ii 
sunt deseori prin�i în 
p�ienjeni�ul birocra�iei, �i 
tot timpul trebuie s� fac� 
presiuni pentru ob�inerea 
ajutorului de care copilul 
lor are nevoie.  
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Consiliul Na�ional al 
S�n�t��ii �i Bun�st�rii 
precizeaz� c� doar câteva 
planuri individuale au fost, 
de fapt, elaborate de 
municipalit��i �i de 
consiliile jude�ene. Printre 
motive putem aminti lipsa 
timpului, lipsa informa�iilor, 
absen�a liniilor directoare, 
faptul c� indivizii sau 
familiile lor nu au cerut un 
plan, sau, pur �i simplu, nu 
este nevoie de un plan 
individual.  
Guvernul consider� c� 
este nesatisf�c�tor faptul 
c� lucrul la planurile 
individuale �i formele de 
cooperare �i coordonare 
nu au progresat în ritmul 
dorit.  
Mai mult decât atât, 
Consiliul Na�ional al 
S�n�t��ii �i Bun�st�rii a 
precizat c� municipalit��ile 
au informa�ii inadecvate 
despre legea privind 
sprijinul �i serviciile pentru 
persoanele cu dizabilit��i 
func�ionale. Deseori este 
foarte dificil pentru 
persoanele cu dizabilit��i 
multiple s� caute �i s� 
studieze ele însele 
informa�iile. P�rin�ii care au 
copii cu dizabilit��i trebuie, 
deseori, s� lupte atât 
pentru a ob�ine informa�ii 

despre drepturile lor, cât �i 
pentru o ob�ine ajutorul de 
care au nevoie.  
 
Propunerile 
Guvernului 
 
Consiliul Na�ional al 
S�n�t��ii �i Bun�st�rii va 
urm�ri îndeaproape 
evolu�iile, atât în ceea ce 
prive�te activitatea 
municipalit��ilor �i a 
consiliilor jude�ene în 
elaborarea planurilor 
individuale cerute de legea 
privind sprijinul �i serviciile 
pentru persoanele cu 
dizabilit��i func�ionale, cât 
�i în domeniul planurilor de 
abilitare �i reabilitare a 
persoanelor cu dizabilit��i, 
a�a cum este solicitat de 
legea serviciilor de 
s�n�tate �i medicale. 
Consiliul Na�ional al 
S�n�t��ii �i Bun�st�rii va 
monitoriza coordonarea 
activit��ii în aceste domenii 
cu cea din alte arii de 
competen�� �i de activitate. 
El va avea sarcina de a 
m�ri �i intensifica serviciile 
de consultan�� �i informa�ii 
pe care le furnizeaz� 
autorit��ilor responsabile, 
privind modul de 
prezentare a planurilor 
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individuale solicitate de 
cele dou� legi �i care sunt 
modele de urmat, 
asigur�ndu-se astfel faptul 
c� planurile vor fi elaborate 
mai pe larg decât în 
prezent.  
 
Biroul Avocatul Poporului 
în problema dizabilit��ii va 
furniza, în cadrul 
responsabilit��ii sale 
privind informa�ia, un 
raport coroborat privind 
m�surile de sprijin 
disponibile pentru copiii �i 
tinerii cu dizabilit��i �i 
pentru familiile lor.  
 
Fondurile guvernamentale 
pentru organiza�iile 
persoanelor cu dizabilit��i. 
 
Din 1960 statul a furnizat 
sprijin diferitelor activit��i 
ale organiza�iilor 
persoanelor cu dizabilit��i. 
Nivelul fondurilor pentru 
organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i a crescut 
constant pân� în 1994, dar 
a r�mas neschimbat de 
atunci. În aceast� 
perioad�, num�rul 
organiza�iilor persoanelor 
cu dizabilit��i a crescut 
rapid. Mi�carea 
persoanelor cu dizabilit��i 
este o mi�care popular� 

important� care contribuie 
la îmbun�t��irea sistemului 
democratic suedez. 
Datorit� dizabilit��ii lor, 
membrilor  acestor 
organiza�ii le este dificil s� 
se fac� singuri auzi�i; le 
este mult mai u�or s� fac� 
acest lucru împreun�, prin 
intermediul organiza�iilor 
lor. Mi�carea persoanelor 
cu dizabilit��i aduce o 
important� contribu�ie 
societ��ii prin 
monitorizarea �i raportarea 
condi�iilor care le afecteaz� 
via�a, prin atragerea 
aten�iei asupra nevoilor �i 
lipsurilor, prin sugerarea de 
solu�ii �i participarea atât la 
dezbateri, cât �i la 
eforturile concrete de a 
construi o societate pentru 
to�i oamenii. 
 
Parlamentul suedez a 
cerut guvernului s� 
urm�reasc� �i s� evalueze 
efectele noilor reglement�ri 
privind fondurile pentru 
organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i �i s� acorde 
o aten�ie special� efectelor 
tranzi�iei asupra 
organiza�iilor mai mici.  
Fondurile pentru 
organiza�iile persoanelor 
cu dizabilit��i vor cre�te cu 
14 milioane de coroane 
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suedeze de la 1 iulie 2000. 
Începând cu 1 ianuarie 
2001, înc� 14 milioane de 
coroane suedeze vor fi 
disponibile, ceea ce 
înseamn� o cre�tere total� 
de 28 de milioane de 
coroane suedeze pe an. În 
afara acestei sume, 5,5 

milioane de coroane 
suedeze sunt distribuite la 
1 iulie 2000 ca unic� 
m�sur� de  facilitare a 
tranzi�iei spre noile 
reglement�ri privind 
fondurile acordate.        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta este o versiune prescurtat� a legii guvernamentale 
„De la pacient la cet��ean: planul na�ional de ac�iune pentru 
politica din domeniul dizabilit��ii”. Aceast� versiune prescurtat� 
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este disponibil� �i în limbile suedez� �i francez�, în format 
u�or - de– citit în suedez� �i Braille, �i pe casete audio. 
 
Un sumar mai concis al celei mai importante informa�ii din lege 
este trecut în prezentarea „O Suedie mai accesibil�”. La fel ca 
�i versiunea prescurtat�, prezentarea este disponibil� �i în 
limbile suedez� �i francez�, în format u�or-de–citit în suedez� 
�i Braille, �i pe casete audio. 
 
Versiunile suedeze ale prezent�rii �i ale legii sunt, de 
asemenea, disponibile �i în format digital, inclusiv format 
audio, pe pagina de internet a guvernului: www.regeringen.se.  
 
Aceste versiuni diferite, precum �i copii adi�ionale ale acestei 
publica�ii, pot fi comandate de la Ministerul S�n�t��ii �i al 
Afacerilor Sociale din Suedia, la adresa: 103 33 Stockholm, 
tel: +46 8 405 38 04, fax: +46 8 10 36 33. 
 
Versiunea complet� în limba suedez� a legii guvernamentale 
(79 din 1999/ 2000) „De la pacient la cet��ean: planul na�ional 
de ac�iune pentru politica din domeniul dizabilit��ii”, poate fi 
comandat� de la tipografia Parlamentului Suedez, la adresa: 
100 12 Stockholm, tel: +46 8 786 58 10, fax: +46 8 786 61 76.  
 
Articolul num�rul S2000.019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluziune – Federa�ia organiza�iilor pentru 
persoanele cu dizabilit��i intelectuale din 

România 
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Incluziune este federa�ia organiza�iilor pentru persoanele cu 
dizabilit��i intelectuale din România, înfiin�at� în data de 10 
mai 1992, care are 22 asocia�ii membre (Bucure�ti, Timi�oara, 
Lugoj, Cluj, Baia Mare, Zal�u, Craiova, Constan�a, Cehu 
Silvaniei, Sibiu, Bistri�a, Re�i�a, Târgu Mure�, Media�). Din 
anul 1994 federea�ia Incluziune este membr� a Inclusion 
International, iar din 2001 a Inclusion Europe. Este finan�at� 
de: UNAPEI, Fran�a, PMAG, Inclusion International, Uniunea 
European�. 
Scop: Cre�terea calit��ii vie�ii persoanelor cu dizabilit��i 
intelectuale �i a  familiilor lor. 
Activit��i:  
* Lobby pentru o legisla�iei în concordan�� cu Regulile 
Standard ale ONU. 
* Advocacy la nivel na�ional pentru persoanele cu dizabilit��i 
intelectuale.  
* Promovarea serviciilor pe baze comunitare, ca alternativ� la 
institu�ii.  
* Reprezentarea intereselor asocia�iilor membre în colaborarea 
cu organiza�iile interna�ionale �i institu�iile guvernamentale.  
* Sprijinirea asocia�iilor membre în vederea protej�rii 
drepturilor civile, sociale, precum �i a demnit��ii persoanelor cu 
dizabilit��i.  
* Este membru în Consiliul Na�ional Consultativ de Dialog 
Social  �i reprezint� interesele persoanelor cu dizabilit��i 
intelectuale în elaborarea politicilor sociale de c�tre Parlament, 
Guvern �i organismele guvernamentale.  
* Lobby pentru implementare Strategiei Na�ionale privind 
Protec�ia Special� �i Integrarea Social� a persoanelor cu 
dizabilit��i.  
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Aceast� bro�ur� a fost tip�rit� de persoane cu dizabilit��i intelectuale, in 
atelierul de tehnoredactare �i multiplicare al Funda�iei „Pentru Voi” , Timi�oara. 

Tel.0256 – 22 80 62; Fax. 0256 - 22 84 73 
E-mail: p e n t r u v o i @ p e n t r u v o i . r o  

Web: w w w . p e n t r u v o i . r o   


