
Отже об’єднання мереж у федеральних державах/землях стосується 
насамперед: кожна федеральна держава/земля має такого представника, 
як я. Так, у кожній федеральній державі/землі є 
уповноважений/представник з питань інвалідів, а також є федеральний 
уповноважений/представник з питань інвалідів, з яким ми всі регулярно 
контактуємо та обмінюємось ідеями, оскільки ці відносини схожі на 
федералістичні стосунки, де федералізм - це іноді благословення, а іноді 
прокляття. Звичайно є багато справ та пиитань, які має сенс регулювати на 
нижчому рівні, але також є багато справ ,які повинні регулюватися на 
федеральному рівні, та іноді добре просто зв’язатися з федеральним 
представником/уповноваженим, щоб дізнатися, чи рішення вже на 
федеральному рівні, чи матиме це більше сенсу, якщо регулювати 
колективно/разом або чи є сенс регулювати це на іншому рівні, і іноді 
дуже корисно, коли шістнадцять представників федеральних 
держав/земель з питань інвалідності просто тиснуть і кажуть: ми всі це 
вважаємо важливим, щоб це вирішили та виконали. Ось чому ми 
регулярно розробляємо спільні плани, що до тем, які на нашу думку є 
особливо важливими, разом із Федеральним 
представником/уповноваженим, щоб мати змогу більше на цьому 
політично натиснути. Що стосується рівня вище, це доволі важко тут стає 
провести, тому що всі ми знаємо, що ЄС є дуже чутливою конструкцією з 
великою кількістю різних побажань, думок, напрямків, і в різних країнах 
існують різномантні конструкції, мова йде про системи уповноважених 
або, що стосується становища людей з інвалідністю та їх питань, а також 
статусу/стану інклюзії. Там є мій колега на федеральному рівні Юрген 
Дусел. Це було б добре ще трохи більше сформувати ці європейські 
структури, щоб було більше одноманітності тому, що було б добре, якби 
Європа висловилася одним/спільним голосом про багато речей, тому що 
проблеми, які закріплені в Конвенції ООН про захист прав людей з 
обмеженими можливостями, є міжнародними завданнями. Наша увага 
повинна бути глобально звернена на стан та поширення Інклюзії. Подібні 
структури могли б бути важливими, але це не так просто, як зараз в Європі 
разом, тому іноді виникають труднощі у спільному вирішенні простих 
питань, що на даний момент є не так просто. 


