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De Tweede Wereldtop voor Toegankelijk Toerisme
Destinations pour tous
vindt in 2018 plaats in Brussel
Montréal/Namen, 27 september 2016
De organisaties Kéroul - uit Québec - en het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) uit
België, hebben het genoegen u de tweede editie aan te kondigen van de Wereldtop
'Destinations pour tous' in de herfst van 2018 in Brussel. Dit evenement heeft als doel de
aanbevelingen omtrent toegankelijk toerisme voor iedereen van de Wereldorganisatie voor
Toerisme (OMT) concreet uit te voeren.
Details: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accesibilityfracc.pdf
Het is trouwens in het kader van de Internationale Dag van het Toerisme op 27 september 2016,
die dit jaar in het teken staat van "De universele toegankelijkheid bevorderen met het oog op
toerisme voor iedereen", dat beide organisaties de handen in elkaar hebben geslagen en samen
deze aankondiging doen.
De eerste editie van de top vond plaats in oktober 2014 in Montréal, onder leiding van Kéroul en
met deelname van de OMT, de VN, het European Network for Accessible Tourism en de ICAO.
Meer dan 360 deelnemers uit 31 landen deelden hun expertise en ervaringen. Aan het eind van
het evenement werd de verklaring "Een wereld voor iedereen" aangenomen.
Deze verklaring is beschikbaar in 10 talen en bevat 40 precieze maatregelen om de
aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor Toerisme (OMT) met het oog op toegankelijk
toerisme voor iedereen te realiseren, zowel op internationaal niveau als in de respectievelijke
landen. De Verklaring is een heus actieplan op lokaal, nationaal en internationaal niveau en
bevordert zowel de toegankelijkheid van de infrastructuren, gebouwen en toeristische diensten
als van het personenvervoer.
Verklaring: http://www.destinationspourtous2014.com/fr/declaration#.V8l_FmPIxHI

De vergrijzing van de bevolking in het westen en de positieve resultaten van de integratie van
personen met een handicap in alle activiteiten van onze maatschappij verplichten de toeristische,
culturele en transportsector alle burgers correct te onthalen en te bedienen en bijzondere
aandacht te besteden aan de noden van ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. We
merken ook op dat de nieuwe doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die in september
2015 door de VN werden aangenomen, nu ook de toegankelijkheid en de inclusie van personen
met een handicap erkennen als beginselen van duurzame ontwikkeling.
Op de tweede editie van de Wereldtop Destinations pour tous zullen we de resultaten kunnen
meten van onze acties die wij sinds 2014 voeren en zullen we ons richten op de internationale
normalisatie van de toegankelijkheid, de beschikbaarheid van informatie en van de goede
praktijken en dienstverlening voor personen met een handicap. Parallel met dit evenement voor
professionals staat er ook een 'Toegankelijk vakantiesalon' voor het grote publiek op het
programma. Hier kunnen de bezoekers toegankelijke toeristische bestemmingen ontdekken over
de hele wereld.
De respectievelijke voorzitters van Kéroul en het CAWaB, Isabelle Ducharme en Vincent Snoeck,
zullen deze tweede editie van de Wereldtop Destinations pour tous samen voorzitten.
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Over Kéroul
Kéroul is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van een
toegankelijk toerisme en een toegankelijke cultuur voor mensen met beperkte fysieke
mogelijkheden. Kéroul werd in 1979 opgericht in Montréal en is de bevoorrechte
gesprekspartner van het ministerie van Toerisme van Québec inzake toegankelijkheid.
Over het CAWaB
Het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles overkoepelt sinds 2006 de verenigingen voor
mensen met een beperkte mobiliteit en bureaus gespecialiseerd in toegankelijkheid. Het CAWaB
verdedigt en promoot de toegankelijkheid voor iedereen in de geest van het Verdrag van de
Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.
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