
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ EIDD ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
 
 
«Το σωστό σχέδιο σε κάνει ικανό 
  το λάθος σχέδιο σε καθιστά ανίκανο» 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Αμέσως μετά την ίδρυση του το 1993 το European Institute of Design &Disability (EIDD)  
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ειδικών Αναγκών, ανεπτύξε την δήλωση-
αποστολή του :  «Βελτίωση της ζωής μέσω του Σχεδιασμού για όλους». 
 
Μετά από 10 χρόνια, σ’ αυτή την αρχή, και εμπλέκοντας τις εξωτερικές τις σχέσεις με 
την εσωτερική του δομή – εθνικά μέλη, συλλογικά και ιδιωτικά μέλη σε 16 χώρες της 
Ευρώπης – EIDD πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να διακηρύξει τις αρχές του συνθήματος 
“DESIGN FOR ALL” (σχεδιασμός για όλους) DFA. 
 
Το DFA έχει τις ρίζες του στον Σκανδιναβικό φανξιοναλισμό του ’50 και του 
εργονομικού σχεδιασμού του ’60.  Υπάρχει επίσης ένα σοσιαλπολιτικό σκηνικό στην 
Σκανδιναβική κοινωνική πολιτική το οποίο στην Σουηδία στο τέλος της δεκατίας του ’60 
γέννησε την αντίληψη του «κοινωνία για όλους» αναφερόμενη αρχικά στην 
προσβασιμότητα.  Το ιδεολογικό αυτό σκεπτικό διοχετεύθηκε στους κανόνες των 
Ηνωμένων Εθνών για ίσες ευκαιρίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες, και υιοθετήθηκε από 
την Γενική συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του ’93.  Η έκταση αυτών των κανόνων 
του ΟΗΕ για προσβασιμότητα ενέπνευσε την φιλοσοφία του DFA του οποίου τις αρχές 
αποδέχθηκε στην Γενική Ετήσια Συνέλευση του EIDD, στην Βαρκελώνη το ’95. 
 
Όμοιο σκεπτικό αναπτύχθηκε παράλληλα σε άλλα μέρη του κόσμου.  Οι Αμερικάνοι με 
την Πράξη για τα ΑΜΕΑ συνείσφεραν στην ανάπτυξη του Διεθνούς Σχεδίου, ενώ το 
Περιεκτικό Σχέδιο κερδίζει έδαφος στο UK. 
 
Σήμερα «Planning & Design for All» αναγνωρίζεται ραγδαία ως απαραίτητο στοιχείο 
στις στρατηγικές για βάσιμη ανάπτυξη.  Το EIDD επ’ ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης στην Στοκχόλμη στις 9 Μαϊού 2004 υιοθετεί την ακόλουθη Διακήρυξη. 
 
Σ’ όλη την Ευρώπη η ανθρώπινη ποικιλία όσον αφορά την ηλικία, καλλιέργια και 
ικανότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.  Επιβιώνουμε από αρρώστιες και 
τραυματισμούς και ζούμε (μακροβιούμε) έτσι με ειδικές ανάγκες περισσότερο από 
ποτέ.  Αν και ο σημερινός κόσμος είναι πολύπλοκος, είναι δικό μας δημιούργημα στο 
οποίο εντούτοις έχουμε την πιθανότητα – και την ευθύνη να βασίζουμε τα σχέδια μας 
στην αρχή της περιεκτικότητας.  Το DFA είναι το σχέδιο της ανθρώπινης ποικιλίας, που 
περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, και της ισότητας.  Αυτή η ολιστική και 
ανανεωτική προσέγγιση έχει σαν αποτέλεσμα μια δημιουργική και ηθική πρόκληση για 
όλους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, κυβερνώντες και πολιτικούς ηγέτες.  Το 
DFA στοχεύει στο να δώσει σε όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες και να 
συμμετάσχουν σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα .  Για να επιτευχθεί όμως αυτό, το 



δομημένο περιβάλλον, τα καθημερινά αντικείμενα, υπηρεσίες, κουλτούρα και 
πληροφορίες, εν ολίγοις κάθε τι που έχει σχεδιασθεί από  τον άνθρωπο για τον 
άνθρωπο – πρέπει να είναι προσβάσιμο, και επαρκές για κάθε ένα στην κοινωνία και 
να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. 
 
Η εφαρμογή του DFA απαιτεί της συνειδητοποιημένη ανάλυση των ανθρώπινων 
αναγκών  και προσδοκιών και απαιτεί την συμμετοχή του τελικού χρήστη σ’ όλα τα 
στάδια της σχεδιαστικής επεξεργασίας. 
 
Έτσι το EIDD καλεί όλα τα Ευρωπαϊκά Ιστιτούτα, κυβερνήσεις και επαγγελματίες να 
πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμπεριλάβουν το DFA  σ’όλη την πολιτική 
και την δραστηριότητα τους. 
 
Διακηρύχθηκε στις 9 Μαϊού 2004 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του EIDD στην 
Στοκχόλμη. 
 
 


