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Értelmi fogyatékossággal élő 

emberek és családtagok: 

Hozzuk ki a legtöbbet 

a 2019-es európai parlamenti 

választásokból!   

 

Az Inclusion Europe azért készítette el 

ezt a dokumentumot, hogy a legtöbbet hozzuk ki  

a 2019-es európai parlamenti választásokból. 

Az 1. és 2. rész azoknak szól az embereknek szól 

akik támogatják az Inclsuion Europe mozgalmát: 

önérvényesítőknek, családtagoknak, 

illetve más aktivistáknak és európai uniós 

állampolgároknak.  

A 3. rész a politikai pártoknak és jelöltjeiknek szól.  

Ez a rész szól azoknak az állami szervezeteknek is, 

amelyek a szavazások lebonyolításért felelősek. 

Ebben a részben segítséget adunk, hogy a szavazások 

hozzáférhetőbbek legyenek. 
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Második rész 

Mit tehetnek az értelmi 

fogyatékosággal élő emberek, 

családtagjaik és más 

aktivisták? 

 

Az Inclusion Europe készítette ezt a dokumentumot,  

hogy segítsen Neked és másoknak,  

hogy felkészüljetek a választásokra. 

 

 

Beszélj a jelöltekkel és a pártjaikkal. 

Tájékozódj az országodban lévő pártokról  

és a jelöltjeikről. 

 

Írj nekik! 

 

Találkozz velük személyesen! 

 

A jelölteknek mondd el akár személyesen akár telefonon 

ezeket: 

1. Mondd el nekik, hogy adjanak könnyen érthető 

információkat a választásokról. 
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Kérdezd meg őket arról, hogy mit akarnak 

csinálni, ha megválasztják őket.  

Mondd el nekik,  

hogy mi az a könnyen érthető kommunikáció  

és miért fontos.  

 

2. Mondd el nekik, hogy találkozzanak  

értelmi fogyatékossággal élő emberekkel  

és családtagjaikkal. 

Például látogassák meg  

az értelmi fogyatékosággal élő embereket 

az iskolákban vagy a munkahelyeken.  

Rendezhetnek olyan eseményeket is,  

ahol a résztvevők kérdezhetnek a jelöltektől.  

Mondd el neki, miért fontos, hogy a beszéljenek  

az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel és 

családtagjaikkal  

és hogy figyeljenek is rájuk. 

 

3. Mondd el a jelölteknek, hogy olyan dolgokat 

csináljanak, amik fontosak neked, 

más értelmi fogyatékosággal élők embereknek 

és családjaiknak. 

Mondd el nekik, hogy mit csináljanak, 

ha megválasztják őket.  

Ezt a dokumentumot is használhatod arra,  

hogy ötleteket szerezz. 

A saját ötleteidet is használhatod,  

hogy könnyebben meg tudd győzni a jelölteket 

a saját országodban.  
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Elmondhatod a jelölteknek,  

hogy te hogyan tudsz nekik segíteni. 

Például el tudod másoknak mondani,  

hogy a jelöltek törődnek azzal, amit te mondasz nekik.  

Információkat oszthatsz meg a jelöltekről és arról, 

hogy hogyan törődnek veled és más  

értelmi fogyatékosággal élő emberekkel és családjaikkal. 

 

Működj együtt másokkal 

Találkozz másokkal, hogy a választásról beszélgessetek. 

Segíts nekik, hogy megértsék, miért fontos a választás 

neked, más értelmi fogyatékosággal élő embereknek 

és a családjaiknak  

 

Mondd el, hogy neked milyen témák fontosak  

és hogy hogyan befolyásolják  

az európai parlamenti képviselők az életed. 

 

Kérdd meg őket, hogy menjenek el szavazni. 

 

 

Dolgozzatok együtt, hogy megjelenjetek a médiában 

és sokan figyeljenek rátok. 

 

Dolgozzatok együtt, hogy tudjatok beszélni 

a nemzeti hatóságokkal 

a választójogról és választások hozzáférhetőségéről. 
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Menj el szavazni! 

Az európai választások  

2019 május 23 és 26 között lesznek.  

Minden ország választhat,  

hogy melyik napon tartja meg a választásokat.  

 

Magyarországon a választás május 26-án lesz. 

Írd be a dátumot a naptáradba, hogy ne felejtsd el! 

 

Menj el szavazni! 

 

Számít a szavazatod! 

 

 


