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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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Harmadik rész  

Mit kellene tenniük az 

Inclusion Europe szerint a 

pártoknak és jelöltjeiknek  

a 2019-es európai parlamenti 

választásokkal kapcsolatosan?  

 

Európában 7 millióan élünk, értelmi fogyatékossággal élő 

emberek. 

Több millió családtagunk és barátunk van.  

Együtt több, mint 20 millióan vagyunk.  

 

A legtöbbünk mindennapos diszkriminációnak  

és társadalmi kirekesztésnek van kitéve.  

Az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek 

nem járhatnak egy iskolába a barátaikkal  

és szomszédaikkal.  

Az értelmi fogyatékossággal élő fiatal felnőttek  

nem férnek hozzá a munkavállaláshoz szükséges 

oktatáshoz.  
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Sok értelmi fogyatékossággal élő felnőtt 

nem talál fizetett munkát.  

Több százezer értelmi fogyatékossággal élő ember 

él intézményekben másoktól elzárva. 

Nincs lehetőségük a közösség részeként, önállóan élni.  

Nagyon sok esetben a családtagokra marad  

az ápolás és a gondozás feladata,  

mert nincsen elég igénybe vehető támogató szolgáltatás.  

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek  

és családtagjaiknak kevésbé férnek hozzá  

az egészségügyi ellátáshoz. 

Ennek következményeként rosszabb az egészségi 

állapotuk is.  

 

Sok Európai Uniós tagállamban  

az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

nem szavazhatnak. 

 

Ez nem helyes, ezért ezen változtatni kell.  

Mindenkinek joga van szavazni. 

Az értelmi fogyatékossággal élő személyeknek  

az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezménye biztosítja ezt a jogot.  

Még azokban a tagállamokban is,  

ahol az értelmi fogyatékossággal élő embereknek  

van választójoguk,  
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nagyon sokuk számára nehézségekkel jár  

a választásokon való részvétel.  

A jelöltek nem szakítanak időt arra, hogy meghallgassák 

őket és kikérjék a véleményüket.  

A választásokról szóló tájékoztatás nem hozzáférhető 

formában készül és bonyolult.  

 

A választási kampányok gyakran nem azokról a témákról 

szólnak, 

amik az értelmi fogyatékossággal élő emberek  

és családtagjaik számára fontosak a mindennapokban. 

 

Tudjuk, hogy az európai parlamenti választásokon induló 

jelöltek számára így is nehéz elérni az embereket 

és meggyőzni őket, hogy szavazzanak. 

Tudjuk, hogy az európai parlamenti választásokon való 

alacsony részvételt gyakran használják érvként annak 

kiemelésére,  

hogy az európai parlamenti képviselők szava kevésbé 

fontos.  

Azt akarjuk, hogy mindenki szavazzon, aki csak tud. 

Azért szólunk az emberekhez,  

hogy szavazásra buzdítsuk őket.  

Törődünk azzal, hogy az Európai Unió  

milyen módon védi meg a fogyatékossággal élő emberek 

és családtagjaik jogait.  
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Felhívjuk az európai parlamenti választásokon résztvevő 

pártokat és jelöltjeiket:  

1. Lépjenek kapcsolatba az értelmi fogyatékossággal 

élő emberekkel és családtagjaikkal,  

akik több mint 20 millió fő európai állampolgárt 

jelentenek.  

2. Biztosítsanak egyértelmű és hozzáférhető 

információkat.  

3. Foglalkozzanak az értelmi fogyatékossággal élő 

emberek és családtagjaik számára is fontos 

témákkal.  

 

1. Lépj kapcsolatba értelmi fogyatékossággal élő 

emberekkel és családtagjaikkal.  

 

Találkozz, figyelj oda, beszélgess.  

Szervezz beszélgetéseket,  

amelyeken az értelmi fogyatékossággal élő emberek  

és családtagjaik is részt vesznek,  

hogy megismerd az álláspontjukat és megoszthasd velük 

a tiédet is.  

Látogasd meg az értelmi fogyatékossággal élő 

embereket az iskolákban vagy a munkahelyükön,  

hogy legyen elképzelésed az életükről.  

Törekedj arra, hogy közvetlenül 

az értelmi fogyatékossággal élő emberrel beszélgess, 

ne az őt támogató vagy gondozó személyekkel.  
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Feltétlenül kérdezd meg tőlük,  

hogy mivel szeretnének foglalkozni  

és hol szeretnének élni.  

Kérdezd meg őket arról, hogy milyen támogatást kapnak 

ahhoz, hogy részt vehessenek a választásokon. 

  

Vonj be egy fogyatékossággal élő személyt 

mindenbe, amihez csak fogsz.  

Mindig vonj be értelmi fogyatékossággal élő személyeket, 

amikor egy fogyatékosságüggyel kapcsolatos találkozót 

szervezel.  

Tagadd meg az olyan fogyatékosságügyi találkozón való 

részvételt, amelyiken nem vesznek részt értelmi 

fogyatékossággal élő emberek. 

Olyan időpontokban szervezd meg a találkozókat, 

amelyek alkalmasak az értelmi fogyatékossággal élő 

családtagjaikat gondozó embereknek.  

Támogasd őket az gondozási feladataikban, 

hogy részt tudjanak venni a találkozókon.  

 

2. Biztosíts egyértelmű és hozzáférhető 

információkat.  

 

Készítsd el a választási kiáltványodat egyszerű, 

könnyen érthető nyelven.  
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A legjobb, ha könnyen érthető szöveget készítesz.  

A könnyen érthető formában megfogalmazott 

tájékoztatás mindenki számára hozzáférhetőbbé teszi az 

információkat,  

nemcsak az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

számára.  

Lépj kapcsolatba olyan szervezetekkel,  

amelyek segítenek hozzáférhetővé tenni  

az információkat.  

Tudj meg többet a könnyen érthető kommunikációról itt: 

www.easy-to-read.eu 

 

Olyan módon beszélj az emberekkel a választásokról, 

amit könnyű megérteni.  

Tudasd az emberekkel, hogy ki, mikor, hol  

és hogyan élhet választójogával.  

Ismertesd meg az emberekkel a soron következő 

választásokon induló pártokat és jelöltjeiket. 

A szavazás folyamán biztosíts könnyen érthető 

információt. 

Ez azt is jelentheti, hogy a szavazólapon a jelöltek 

arcképeinek is szerepelnie kell.  

 

 

Döntsd le a korlátokat, amik akadályozzák az 

embereket a szavazásban.  

http://www.easy-to-read.eu/
http://www.easy-to-read.eu/
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Szervezd oda a szavazást, ahol az emberek élnek. 

A szavazóhelyiségek úgy legyenek megjelölve,  

hogy az mindenki számára könnyen érthető legyen.  

A szavazóhelyiségek és bennük a szavazófülkék 

legyenek kerekesszékesek számára is akadálymentesek. 

Biztosítsd, hogy a választás során támogató személyeket 

lehessen igénybe venni.  

Ez azt is jelenti, hogy a támogató személyek bekísérhetik 

a szavazófülkébe azokat az embereket, 

akik ezt igénylik.  

Biztosíts megoldásokat azok számára, akik nem tudnak 

elmenni a szavazóhelyiséghez.  

Azoknak az embereknek is, akik fogyatékosággal élő 

családtagjaikat ápolják és ezért nincs idejük vagy 

lehetőségük elmenni szavazni.  

 

 3. Foglalkozz az értelmi fogyatékossággal élő 

személyek és családtagjaik számára is fontos 

témákkal. 

Fogyatékossággal élő személyek jogai  

Valósítsd meg az ENSZ Fogyatékosággal élő Személyek 

Jogairól szóló Egyezményét  

és amit az Egyezmény mond a választásokról. 
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Járulj hozzá, hogy az Európai Fogyatékosságügyi 

Stratégia a 2020-tól 2030-ig terjedő időszakra,  

minél jobb legyen. 

Fordíts kiemelt figyelmet az olyan témákra,  

mint az emberek önálló döntéshozatalra vonatkozó joga 

vagy a kirekesztés felszámolása.  

Javíts az európai szintű hozzáférhetőségen egy olyan 

erős Európai Hozzáférhetőségi Intézkedéscsomag 

megalkotásával, ami mindenki számára biztosítja az 

európai szolgáltatásokhoz és termékekhez való 

hozzáférést.  

 

Választójog  

Szüntess meg minden olyan korlátozást, ami az értelmi 

fogyatékosággal élő személyek aktív és passzív 

választójogára vonatkozik. 

Az aktív választójog azt jelenti, hogy valaki szavazhat  

a választásokon. 

A passzív választójog pedig azt jelenti, hogy valaki 

jelöltként indulhat a választásokon.  

Vizsgáld felül az európai választások hozzáférhetőségét 

és oszd meg az ötleteidet arról, hogyan lehetne javítani 

rajtuk.  

 

Életminőség  

Biztosítsd az Európai Unió célkitűzéseinek 

megvalósulását az életminőség javítása terén. 
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Ahogyan azt az ENSZ Fenntartható Fejlődési 

Keretrendszer 2030 című dokumentuma is 

megfogalmazza. 

Ez jelenti a szegénység csökkentését, az oktatás  

és az egészségügyi ellátás fejlesztését.  

Biztosítsd az értelmi fogyatékosággal élő személyek  

és családjaik számára a könnyebb hozzáférést 

a fizetett munkához. 

Ahogy azt a Szociális Jogok Európai Pillérében is 

meghatározták.  

Ez jelenti a hozzáférést az inklúzív oktatáshoz,  

olyan készség-fejlesztést, amely segíti a munkába állást,  

valamint a társadalombiztosításhoz való hozzáférést. 

 

EU költségvetés  

Biztosítani kell, hogy az Európai Unió pénzügyi alapjai 

támogassák az társadalmi befogadást  

és biztosítsák a fogyatékosággal élő személyek jogait, 

amelyeket a ENSZ Egyezmény megfogalmaz. 

Biztosítani kell, hogy az európai uniós támogatásokat 

ténylegesen arra fordítsák, hogy az intézményi ellátást 

felváltsák a közösségi- alapuló szolgáltatások. 

Ez azt is jelenti, hogy az intézményekből kiköltözők 

megfelelő támogatást kapjanak  

a közösségi életben való részvételhez.  

Biztosítani kell továbbá, hogy az olyan programokat, mint 

az Erasmus+ az inklúzív oktatást megerősítésére 

használják.  
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Inklúzív részvétel  

Mindig vonj be fogyatékossággal élő személyeket minden 

olyan tevékenységbe, ami őket érinti.  

Tagadd meg a részvételt minden olyan döntés 

meghozatalánál vagy törvény és irányelv 

megalkotásánál,  

amely bár érinti a fogyatékosággal élő személyeket,  

de mégsem biztosították a részvételüket a jogalkotási 

folyamatban.  

Kérd meg az Európai Parlamentet arra,  

hogy hozzáférhető módon kommunikáljon.  

Ez az Európai Parlamentről szóló könnyen érthető 

tájékoztatást is jelenti.  

Tedd az Európai Parlamentben tartott üléseket  

mindenki számára hozzáférhetővé, 

ideértve minden írásos anyagot és a konzultációs 

eljárásokat is.  

Lépj kapcsolatba a fogyatékosággal élő személyekkel  

és szüleikkel a politikai iránymutatások megalkotásánál, 

még akkor is, ha azok nem a fogyatékosságról szólnak. 


