
Ziua europeană a Persoanelor cu              
Dizabilități 2022 

 

Ziua de 3 decembrie a fost proclamată drept Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități de 
către Adunarea Generală a ONU, în 1992, prin Rezoluţia 47/3, pentru a marca încheierea 
Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992). 

Pentru a marca acest eveniment, Comisia Europeană va organiza, pe 24 și 25 noiembrie, la 
Bruxelles, ediția 2022 a Conferinței sale europene anuale dedicată acestei Zile. 

 

Conferința europeană anuală a Comisiei Europene va fi organizată, în parteneriat, cu Forumul 
european al persoanelor cu dizabilități. Evenimentul de 2 zile reunește peste 400 de factori de 
decizie, experți la nivel înalt și susținători ai dizabilității. Participarea largă a persoanelor cu 
dizabilități permite audierea preocupărilor și aspirațiilor acestora și stabilirea unui dialog cu 
autoritățile publice și cu alte părți interesate. 

După cum se subliniază în Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, trebuie să lucrăm 
împreună pentru a ne asigura că persoanele cu dizabilități se bucură de drepturi și șanse egale. 

Anul 2022 este Anul European al Tineretului. Profitând de această ocazie, organizatorii își 
propun să pună în lumină tinerii cu dizabilități din Europa și să le asculte experiențele și viziunea 
pentru viitor. 

Scopul general este de a crea o Uniune a egalității în care toată lumea se poate bucura pe deplin de 
drepturile sale. Vor fi analizate instrumentele internaționale la dispoziție pentru a transforma 
această ambiție în realitate. 

Un alt subiect care va fi abordat este violența. Anul 2022 a fost marcat de războiul Rusiei împotriva 
Ucrainei, cu consecințe teribile pentru persoanele cu dizabilități. În afara războiului și conflictelor, 



persoanele cu dizabilități se confruntă cu multe forme de violență în viața lor, cum ar fi violența 
bazată pe gen, violența împotriva persoanelor în vârstă în instituții și hărțuirea la școală. 

Conferința se va încheia cu ceremonia de decernare a Premiului Access City, unde va fi dezvăluit 
câștigătorul Premiului Access City 2023. Premiul Access City Award a fost creat de Comisia 
Europeană pentru a recompensa orașele care au acordat prioritate accesibilității persoanelor cu 
dizabilități. 

Această accesibilitate este o condiție prealabilă la participarea acestor persoane la viața comunității 
lor. Un oraș este considerat ca accesibil atunci când persoanele cu dizabilități pot, de exemplu, să: 

• obțină informații; 
• utilizeze autobuzul, tramvaiul și metroul; 
• se bucure de parcuri și de zonele destinate jocurilor: 
• intre și să circule în interiorul clădirilor cum ar fi o bibliotecă, sala de sport sau primăria. 

Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități poate fi accesată, în limba română, la 
adresa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101&from=RO 
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