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Most mi is 
szavazunk!

Európa 
Nekünk



A vastagon kiemelt szavak magyarázatát  
a hírlevél végén találod meg.  
(28 - 38. oldalon).

Az “Európa Nekünk” a  
következő nyelveken érhető el: 

 z Angol 

 z Francia 

 z Itáliai

 z Magyar

 z Német  

 z Portugál

 z Román 

 z Spanyol 

Itt: www.inclusion-europe.eu/europe-for-us 
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Bevezetés

Az Európai Választások 2019 májusban lesznek. 

A választások nagyon fontos az Inclusion Europe számára.

Az Inclusion Europe ebben az évben arról fog beszélni, 
hogy hogyan kell hozzáférhetővé tenni a váalsztást  
az értelmi fogyatékosággal élő emberek számára.

Arról is fogunk beszélni, hogy miért fontos szavazni.

Ebben a kiadványban sok cikket fogsz arról találni a:

 z Az európai választásokról

 z szavazati jogról

 z a választásokhoz való hozzáférésről

Ha több minden érdekel, nézd meg a honlapunkat!

A közelmúltban megújulta honlapunk.

Nagyon sok könnyen érthető információ van rajta 
(angolul).

Ez a cím: www.inclusion-europe.eu 
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Megtalálod az Inclusion Europe Manifesztumát  
is angol nyelven: bit.ly/IEelect

Magyarul megtalálod itt: bit.ly/IEelectLanguages

Arról is olvashatsz, hogy mit csinálunk az európai 
választásokért a közösségi médián.

Ez a hashtagünk: #ThisTimeWeAreVoting

Megnézhetsz két videót, amit angolul készítettünk:

 z választójogról:  
bit.ly/LetUsVoteVideo 

 z miért fontos a választójog:  
bit.ly/ThisTimeWeAreVoting

Reméljük, hogy tetszeni fog az “Európa Nekünk”!
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“Mindannyian képesek  
vagyunk választani. 
És fontos nekünk,  
hogy válasszunk!”

Az Inclusion Europe-nak volt egy eseménye  
az Európai Parlamentben. 
 
Az esemény során az európai választásokról beszélgettünk 
és az értelmi fogyatékossággal élők választójoghoz  
való hozzáféréséről.

A belga önérvényesítő, Jean Molynas 
elmondta a véleményét a témáról. 

“Nem igazságos, hogy az értelmi 

fogyatékossággal élők nem 

tudnak szavazni. 

A politikusok azt akarják, hogy 

megválasszák őket,meg kell 

bizonyosodni arról, hogy mindenki 

érti, amit mondanak.” 
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Arról a dokumentumról is beszéltünk, 
amit az Európai Unió Alapvető Jogokért  
Ügynökség publikált.

Ez a dokumentum az Európai Unió osrzágaiban élő 
gondokság alatt állók szavazati jogáról szól.

Sylvie Guillaume az Európai Parlament alelnöke.

Sylvie Giullaume azt mondta,  
hogy az Európai Bizottságnak több dolgot kell tenni, 
hogy az értelmi fogyatékossággal élők is teljes mértékben 
gyakorolhassák a szavazati jogukat.

Arról is beszéltünk,  
hogy milyen, amikor valaki megválasztható.

Jean Molynas önérvényesítő  
azt mondta,  
hogy jövőre azt akarja,  
hogy megválasszák a helyi választásokon.

André Burger azt mondta, hogy  
az értelmi fogyatékossággal élők szüleinek 
meg kell próbálnia indulni a választásokon, 
mert ők tudják, hogy milyen változtatások szükségesek. 
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A mi választójogi bajnokaink

Minden hónapban beszélünk az egyik választójogi 
bajnokunkkal.

A választójogi bajnokok azok, 
akik a választójogról beszélnek. 

Ők azt akarják, hogy a kormányok hozzáférhetővé tegyék 
a választójog gyakorlását. 

Olvasd el az inerjút  
Bercse Lászlóval és Andreas Zehetnerrel.

“Fontos, hogy mindannyiunk 

képviselve legyen az Európai 

Parlamentben“

Andreas Zehetner tagja a z Európai Önérvényesítők 
Platformjának irányító csoportjának.

Ő egy önérvényesítő az Inclusion Europe osztrák tagjánál,  
a Lebenslife Ausztriánál.

Andreas a hozzáférhetőségről beszél  
az élet több területén.

Régóta csinálja ezt.

Ausztriában a gondokság alatt álló emberek  
1988 óta szavazhatnak. 
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A “Fogyatékossággal Élők Egyenlőségéről szóló Cselekvési 
Terv” a könnyen érthető információról szól.

Miket kell tenni, hogy a választójog gyakorlását még 
hozzáférhetőbbé tegyük Ausztriában?

Néhány dolognak még mindig meg kell változni.

Például:

 z a szavazóhelyiségeknek hozzáférhetőnek kell lenni 
azok számára, akik nem tudnak lépcsőt mászni

 z a szavazásról szóló információknak hozzáférhetőnek 
kell lenni.

Mit mondasz az olyan értelmi fogyatékossággal élő 
embereknek, hogy menjenek el szavazni?

Ausztriában a választások 2019. május 26-án lesznek. 

Beszélek a választásokról azoknak az értelmi 
fogyatékossággal élőknek, akiket ismerek.

 z azokkal, akik együtt élek

 z kollégáimmal

 z más önérvényesítőkkel

 Beszélünk arról, hogy miért fontos szavazni.
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Részt vettél egy konferencián,  
aminek a címe“Szavazás és Politikai Részvétel 
az értelmi fogyatékossággal élőknek számára” 
Miről beszéltél ott?

Nekem a szavazás azt jelenti, 
hogy elmondom, hogy mit gondolok 
a fontos dolgokról az életemben.

A szavazati jog az Európai Fogyatékossági Stratégiában  
is benne van.

A konferencián beszéltünk is a stratégiáról. 

Ezek a fontos dolgok:

 z Legyél ott.

Ez azt jelenti, hogy a helyiségek legyenek  
hozzáférhetők a fogyatékossággal élőknek.

 z Legyél tájékoztatva.

Az információnak könnyen érthetőnek kell lenni. 
Az információt le kell fordítani több nyelvre. 
Például jel nyelvre.

 z Mondd el a véleményed.

Ez azt jelenti, hogy elmondhatom a véleményemet 
találkozókon és konferenciákon. 
Szakértő is lehetek olyan megbeszéléséken,  
ahol értelmi fogyatékosságról beszélnek.

 z Szavazz.

Minden felnőttnek biztosítani kell a választójog 
gyakorlását.
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 z Dönts.

Ez azt jelenti, hogy amikor szavazunk, 
azt mondjuk meg, hogy ki kormányozza a világot.

A konferencia végén erről beszéltünk:

“Mire van szükséged ahhoz, hogy el tudd mondani,  
amit akarsz?”

Önérvényesítőként fontos,  
hogy másokra is figyelj.

Az is fontos, hogy kiállj és elmondd a te véleményed.

Szükséged van emberekre és szervezetekre is, 
hogy tudj dolgozni.

Májusban lesznek a választások 
Neked miért fontos szavazni?

7 millió ember él értelmi fogyatékossággal a világon.

Fontos, hogy mi is képviselve legyünk 
az Európai Parlamentben.

2017 decemberben néhány önérvényesítő 
ellátogatott az Európai Parlamentbe.
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Meg akartak róla győződni,  
hogy a Fogyatékossági Stratégia megvalósul.

Már van Fogyatékossági Stratégiánk.

Meg kell róla győződnünk, hogy van betartják.

“Nekem nagyon fontos, 

hogy szavazzak az Európai 

Parlamenti Választásokon”

Bercse László tagja az Inclusion Europe-nak és  
az EPSA-nak.

László a Magyar tagunknál, az ÉFOÉSZ-nél dolgozik.

Az értelmi fogyatékossággal élők 
választásokhoz való hozzáféréséért küzd.

Feltettünk Lászlónak pár kérdést.

Neked van választójogod.  
De ismersz sok embert, akinek nincsen.  
Mesélnél kicsit erről?

Magyarországon, 
ha gondnokság alatt állsz a bíróság 
elveheti a választójogod. 

Nagyon sok gondnokság alatt álló embert ismerek, 
akinek nincs szavazati joga. 
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Ismerek önérvényesítőket, 
akiknek nincs szavazati joga. 

Az egyik önérvényesítő azt mondta,  
kevésbé fontos embernek érzi magát,  
mert nincs választójoga.  

Egy másik önérvényesítő azt mondta, 
hogy nagyon szeretne szavazni,  
mert a szavazata változást hozhatna 
az értelmi fogyatékossággal élőknek. 

Milyen választással kapcsolatos dolgok 
működnek jól Magyarországon?

Mikor választás van Magyarországon, 
megkérhetjük a kormányt, 
hogy küldjön könnyen érthető tájékoztatást arról, 
hogyan kell szavazni. 

Ez egy jó dolog.

Amikor elmész választani, 
milyen problémákkal szembesülsz?

Szükség van könnyen érthető információra 
a választáson induló pártokról. 

A könnyen érthető információ 
segít az értelmi fogyatékossággal élőknek, 
hogy eldöntsék kire szavazzanak. 

Szükség van könnyen érthető szavazólapra is. 
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Az ÉFOÉSZ írt egy könnyen érthető kiadványt 
a választásról.  
Miről szól ez a dokumentum?

Szerintem ez egy nagyon jó dokumentum!

Nagyon sok dolgot tartalmaz 
könnyen érthető formában:

 z Mi az Európai Parlament?

 z Miért fontosak az európai választások?

 z Hogy tudsz szavazni?

 z Hogy segítenek nekünk a politikusok, ha 
megválasztjuk őket? 

Azt akarjuk, hogy minden értelmi fogyatékossággal élő 
tudjon választani. 

Szeretnénk támogatást is, amikor választani megyünk.

Az önérvényesítő csoportunkban sokat beszélünk 
az értelmi fogyatékossággal élők választójogáról. 

Az ÉFOÉSZ-nak van egy kampánya 
az értelmi fogyatékossággal élők 
választójogáról. 
Miért csináljátok? 
Mit csináltok a kampány során?

A kampányt 2018 végén kezdtük.

A kampány célja, hogy meggyőzzük a politikusokat, 
hogy adjanak választójogot 
az értelmi fogyatékossággal élőknek.
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El akarjuk mondani másoknak,  
hogy az értelmi fogyatékossággal élők ugyanolyanok, 
mint bárki más 
és nekik is joguk van a választó joghoz. 

A közösségi médiát használjuk arra,  
hogy beszéljünk a témáról.

Konferenciákat szervezünk a választójogról 
és beszélünk róla a politikusoknak is. 

Beszélünk a médiával és eseményeket  
és tréningeket szervezünk  
az önérvényesítőknek. 

Miért fontos neked, hogy részt vegyél  
az európai választásokon?

Fontos, hogy szavazzak az európai választásokon, 
mert fontos nekem, 
hogy kik képviselnek engem az Európai Parlamentben.

Azt akarom, hogy az Európai Parlament  
számomra és 
és a többi értelmi fogyatékossággal élő számára is 
hozzon döntéseket.
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“Nagyon rossz, hogy sok 
embernek nincs választójoga”

Sylvie Guillaume-mal készítettünk interjút. 

Sylvie Guillaume az Európai Parlament alelnöke.

Arról kérdeztük, 
hogy mit dolgozik az Európai Parlamentben.

Azt is megkérdeztük, 
hogy mit tesz az Európai Parlament azért,  
hogy a választójog hozzáférhetőbb legyen az  
értelmi fogyatékossággal élőknek. 
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Íme Sylvie Guillaume válaszai:

Milyen egy átlagos napod?

Sokféle dolgot csinálok.

Sokat utazom a munkám miatt.

Az Európai Parlament két helyen működik:

Brüsszelben, Belgiumban.

Strasbourgban, Franciaországban.

Sokat vagyok Brüsszelben és Strasbourgban.

Sokat megyek haza is, 
hogy beszéljek a helyiekkel.

Amikor Brüsszelben vagyok 
sok találkozón veszek részt

Sok emberrel találkozom.

Ez segít, hogy jó döntéseket hozzak. 

Miért fontos az Európai Parlament az  
európai embereknek?

Az emberek az Európai Parlamentben  
felszólalnak azokért az emberekért,  
akik Európában élnek.

Az Európai Parlament ezeknek az  
embereknek a jogait védi.
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Többek között ezeket csináljuk:

 z megszavaztunk egy jogszabályt, ami ingyenes 
segítséget biztosít az értelmi fogyatékossággal élő 
embereknek az utazáskor

 z megszavaztuk az Europai Fogyatékossági 
Cselekvési Tervet ami sok dolgot hozzáférhetőbbé 
tesz az emberek számára

Szerveztünk egy eseményt a választójogról az  
Európai Parlamentben. 
Te döntöttél az eseményről megszervezéséről. 
Miért?

Szerintem ez az esemény nagyon fontos. 

Megtanultuk, hogy mennyire fontos, 
hogy a választásokat hozzáférhetőbbé tegyük 
az értelmi fogyatékossággal élők számára. 

Azt akartam, hogy a kollégáim tudjanak erről.

Nagyon rossz, hogy sok ember nem tud választani. 

Ez egy nagyon fontos jog,  
amivel mindenkinek kellene rendelkezni. 

Mit tesz az Európai Parlament,  
hogy hozzáférhetővé tegye a választójogot az  
értelmi fogyatékossággal élőknek? 

Van egy jogszabály a honlapok hozzáférhetőségről.

Követtük ezt a jogszabályt. 
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Most könnyebb megtalálni ezt az információkat 
az Európai Parlament honlapján. 

Feliratoztuk a videókat, hogy 
könnyebben lehessen őket érteni.

Többet kell még tennünk, 
hogy hozzáférhetővé tegyük az információt  
az értelmi fogyatékossággal élőknek.

Megkértem azokat embereket, 
akik ezen dolgoznak, 
hogy tegyenek azért, 
hogy az információ még hozzáférhetőbb legyen.
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Németországban a gondnokság 
alatt álló emberek fogják tudni 
gyakorolni a választójogukat

A bírák végre kimondták Németországban, 
hogy jogellenes elvenni gondnokság  
alatt álló emberekválasztójogát.

Németországban több, mint 85000 embernek 
nem volt választójoga.

Az érintettek most már szavazhatnak  
az európai parlamenti választásokon, májusban.

Ez egy hatalmas győzelem a a Lebenshilfe számára, 
akik a német tagjaink. 
 
A Lebenshilfe harcolt a törvény megváltoztatásáért.

Jyrki Pinomaa, az Inclusion Europe elnöke 
azt mondta, hogy Németország egy jó példa 
más európai országok számára is. 

A dolgok végül is jobban alakulnak 
a gondnokság alatt élők számáraNémetországban. 

De még azokban az országokban, 
ahol az emberek gondnokság alatt állnak 
sokszor nem hozzáférhetők a választások.

Ez egy olyan probléma, 
amin változtatni kell. 
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Vannak pozitív példák.

Például:

 z Svédországban, a politikusok könnyen érthető 
kommunikáció képzésen vettek részt.  
Ezután a politikusok találkoztak az értelmi 
fogyatékosággal élő emberekkel.

 z Ezután, Svédországban a pártok logóját rátették a 
szavazólapra. 
Ez segíti az embereket, hogy megértsék,  
hogy kire szavaznak.

 z Skóciában a politikusok szintén találkoztak az  
értelmi fogyatékossággal élő emberekkel. 

Maribel Cáceres önérvényesítő  
visszakapta a választójogát.

Maribel azt mondja:

“A választójog mindenkié. 

Nem lehet azért diszkriminálni 
valakit, mert fogyatékossággal él.”
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Igazgatósági találkozó 
Magyarországon

Az Inclusion Europe összes tagszervezetének  
vezetője találkozott Budapesten.

Ezekről a témákról beszéltek:

Európai választások  
2019 májusban
Az Inclusion Europe tagjai 
már sokat tettek az értelmi fogyatékossággal  
élők választójogáért.

Az Europai Parlament is sokat tesz az 
értelmi fogyatékossággal élők választójogáért.

Az Európai Parlament néhány 
eljött a találkozóra és beszéltek erről.

Az emberek akik segítenek az 
értelmi fogyatékossággal élőknek
Vannak értelmi fogyatékosságal élő emberek, 
akiknek vannak segítőik.

A segítők segítenek nekik főzni és takarítani.

Az Európai Unió pénzt ad a városoknak, 
hogy fizetést adjanak ezeknek az embereknek.
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Több város azokat az embereket alkalmazza, 
akik a legolcsóbban dolgoznak.

De ez nem jelenti azt,  
hogy az az ember jól végzi a munkáját.

Ezen változtatni kell.

Munka az értelmi 
fogyatékossággal élőknek 
A dán tagunk, a LEV beszélt nekünk a projektjükről.

Ezzel a projekttel sok 
értelmi fogyatékossággal élő embernek találtak munkát.

Hatalmas köszönet a Magyar tagunknak, 
az ÉFOÉSZ-nek,  
hogy megszervezték a találkozót!
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5 új videó

Az egyik arról szól, hogy az Inclusion Europe 
hogyan támogatja az önérvényesítőket.

Meg tudod nézni itt: 
bit.ly/SelfAdvocacyVideo

A másik video címe “Az én történetem az inklúzióról”.

A videóban önérvényesítők beszélnek arról, 
hogy mit jelent nekik az inklúzió.

Meg tudod nézni itt: 
bit.ly/MyInclusionStory

A másik videó címe “Engedjetek választani!”.

A videóban önérvényesítők beszélnek arról 
hogy miért fontos választójog.

Meg tudod nézni itt: 
bit.ly/LetUsVoteVideo
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Az Inclusion Europe közzétett 
5 új videót!

A videók angolul vannak.

http://bit.ly/SelfAdvocacyVideo
http://bit.ly/MyInclusionStory
http://bit.ly/LetUsVoteVideo


A másik videó címe “Most mi is választunk”. 

A videóban azt kérdezzük önérvényesítőktől: 
“Miért fontos neked a választás?”

A videót és a válaszokat  
meg tudod nézni itt:  
bit.ly/ThisTimeWeAreVoting

Az utolsó video az ENSZ-ről szól. 

A video elmagyarázza,  
hogy mi az ENSZ és miért fontos. 

Meg tudod nézni itt: 
bit.ly/VideoUnitedNations
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Regisztrálj most az 
Europe in Action-re!

3 évente,  
önérvényesítők, támogató személyek,  
családtagok és szakemberek  
találkoznak egy európai városban.

Egy konferencián találkoznak, aminek a neve:  
“Europe in Action”.

2019-ben, a Europe in Action  
Június 5 -7 között lesz Vilniusban, Litvániában.

Fogunk beszélni döntéshozatalról  
és az önálló életvitelről.

Regisztrálj itt: www.europeinaction.org/register 
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Hear 
    our
  voices!

Az EPSA szervez konferenciát két évente  
az önérvényesítőknek, aminek a neve:  
“Hear our Voices”.

Ezen a konferencián, 
értelmi fogyatékosággal élő emberek 
gyűlnek össze 
és osztják meg véleményüket 
az értelmi fogyatékosságról.

2019-ben, a Hear our voices  
Szeptember  18-20  között less Grazban, Ausztriában.

Írd be ezeket az eseményeket a naptáradba.



Magyarázatok

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét  
röviden FRA-nak hívjuk.

Az FRA egy szervezet.

A szervezet emberek csoportja,  
akik együtt dolgoznak.

Az FRA abban segít,  
hogy az Európai Unióban  
mindenki tudjon élni a jogaival.

Diszkrimináció

A diszkrimináció az, 
amikor rosszul bánnak veled,  
és az is, amikor nincsenek egyenlő esélyeid. 

Diszkrimináció, amikor ez azért történik,  
mert fogyatékossággal élő vagy. 

A diszkrimináció másokat is érint.

Például azokat az emberek,  
akiknek más színű a bőrük, 
vagy az idős embereket.
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ENSZ

Az Egyesült Nemzetek Szervezete  
egy nemzetközi szervezet. 

A békéért és a biztonságért dolgozik világszerte. 

Röviden, ENSZ-nek nevezzük.

Több helyen megtalálható. 

Például New Yorkban és Genfben.

EPSA

 
Az Önérvényesítők Európai Platformja  
az önérvényesítők fóruma Európában.

Röviden EPSA-nak hívjuk.

Az EPSA az Inclusion Europe tagja.

Értelmi Fogyatékosság

Ha értelmi fogyatékosságod van,

akkor másokhoz képest nehezebb megértened az 
információkat és új készségeket elsajátítanod. 

Ez az élet bizonyos részeit megnehezíti.

Az értelmi fogyatékossággal élő embereknek  
gyakran szüksége van támogatásra a tanulásban  
vagy a munkahelyen. 
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Az értelmi fogyatékosság gyakran a felnőttkorod  
előtt következik be.

De az egész életedre meghatározó hatással lesz.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel  
együtt dolgozik.

Az Európai Bizottság jogszabály javaslatokat tesz az 
Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
hogy megvitassák azokat. 

Azt is biztosítja, hogy a tagállamok,  
a már meghozott jogszabályok rendelkezéseinek  
megfelelően járjanak el.

Európai Fogyatékosságügyi Stratégia

Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia  
egy fontos szöveg. 

Megmondja, hogy az Európai Uniónak mit kell tennie, 
hogy Európában biztosítva legyenek 
a fogyatékossággal élő emberek másokkal azonos jogai.

Európai Parlament

Az Európai Parlament az a hely,  
az Európai Unió fontos döntéseit meghozzák.

Például: a költségvetésekről vagy a jogszabályokról. 
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Az európai parlamenti képviselők (MEP) 
hozzák meg ezeket a döntéseket. 

Ők képviselik az Európai Unióban lakó embereket. 

Az Európai Unióban lakó emberek  
5 évente választják meg 
a saját országuk európai parlamenti képviselőit. 

Európai Unió

Az Európai Unió (röviden, EU) egy 28 országból  
álló csoport.

Ezeket az országokat ’tagállamoknak’ nevezzük. 

Ezek az országok, azért működnek együtt, 
hogy az európai országok politikailag és gazdaságilag 
erősebbek legyenek.

Az EU jogszabályokat alkot fontos dolgokról 
azoknak az embereknek, akik a tagállamokban élnek.

The EU több területen alkot jogszabályokat. 

Példul:

 z környezetvédelem.

 z gazdálkodók.

 z fogyasztók védelméről. 
A fogyasztó az, aki dolgokat válaszol.

Az EU az értelmi fogyatékossággal élők számára 
is alkot jogszabályokat.

Például a Hozáférhetőségi jogszabályt.
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Arról is alkottak jogszabályt, hogy az értelmi 
fogyatékossággal élők kapjanak segítséget mikor utaznak.

Az EU pénzt is ad a tagállamoknak.

A pénz egy részét fogyatékossággal élő emberekre költik.

Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa az a hely, 
ahol az Európai Unió tagállamainak 
miniszterei találkoznak.

Azért találkoznak, hogy jogszabályokat fogadjanak el, 
és az Európai Unió politikájáról beszéljenek.

Az Európai Unió Tanácsát 
Miniszterek Tanácsának is nevezik. 

Európai választások

Az európai választások 
az Europai Parlament tagjainak megválasztása.

Amikor szavazol az európai választásokon, 

meg tudod mondani azt, hogy kik legyenek a MEP-ek 
(európai parlamenti képviselők).

A MEP-ek beszélnek az Európai Unióban  
élő összes értelmi fogyatékosággal élő emberért.

Az Európai Választások 5 évente vannak. 
A következő választások 2019 május 23-26. között lesznek.
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Gondnokság

A gondnokság lehetővé teszi néhány embernek, 
hogy mások helyett fontos döntéseket hozzanak. 

A gondnok az, aki meghozza helyetted a döntéseket. 

A gondnokod cselekvőképes. 

A gondok eldöntheti helyetted például, hogy hol lakj. 

Sok gondnokság alatt álló ember nem szavazhat,  
nem házasodhat és nem nevelheti a saját gyermekeit. 

Hashtag

A közösségi médiában használhatod az alábbi jelet #. 
A jel neve hashtag.

Írhatsz egy szót a jel után.

Ha rákattintasz a szóra, 
megtalálod azokat az üzeneteket, 
amit az közvetít.

Például:

 z Ha azt írod, hogy #inclusion és rákattintasz,meglátod 
azokat az üzeneteket, amik az Inclusion Europe-hoz 
kapcsolódnak.

 z Ha azt írod, hogy # és rákattintasz,meglátod 
azokat az üzeneteket, amik az Europai Unióhoz 
kapcsolódnak.

 z Ha azt írod, hogy #HearOurVoices és 
rákattintasz,meglátod azokat az üzeneteket, 
amik Hear Our Voices-hoz kapcsolódnak.
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Hozzáférhetőség

Hozzáférhető valami, ha az könnyen használható  
a fogyatékossággal élő emberek számára,  
mint például:

 z A rámpák, az épületekbe való bejutáshoz.

 z A könnyen érthető kommunikációval közölt 
információ.

 z A jelnyelven közölt információ.

Hozzáférhetőségi Cselekvési Terv

A hozzáférhetőségi cselekvési terv egy jogszabály, 
amit az Európai Unió alkotott.

Minden országnak tiszteletben kell tartan a szabályait.

A Hozzáférhetőségi Cselekvési Terv 
elmondja,hogy mit tegyenek a cégek azért, 
hogy hozzáférhetők legyenek a termékeik.

Például:

 z okostelefonok,

 z számítógépek,

 z e-könyvek,

 z jegyautomaták,

 z buszos vagy vonatos utazások.
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Inclusion Europe 

Az Inclusion Europe az értelmi fogyatékossággal élő 
emberekért és családjaikért működő szervezet. 

Az egyenlő jogaikért és az inklúzióért küzdünk Európában.  
Változást akarunk elérni az európai döntéshozatalban.

1988-ban alakultunk.

39 európai országból 75 tagunk van.

A székhelyünk Belgiumban van, Brüsszel városában.

Könnyen érthető kommunikáció

A könnyen érthető kommunikációval írt szöveg 
egyszerűen megfogalmazott szöveg. 

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek  
számára is érthető.

A könnyen érthető kommunikációval megírt szövegeken 
található ez a logo. 

A logo alapján könnyebb beazonosítani őket. 

Fontos, hogy egyszerű szavakat és mondatokat 
használjunk.

Ha nehezen érthető szavak vannak a szövegben,  
el kell magyarázni a jelentésüket.

a szöveg legyen tisztán látható, 
például fekete írás fehér háttérrel.

A szöveget megfelelően kell tagolni.
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A könnyen érthető szöveg gyakran képeket tartalmaz, 
hogy könnyebb legyen megérteni.

Az értelmi fogyatékossággal élőknek 
meg kell nézni, hogy a szöveg könnyen érthető.

Vannak szabályok, amik betartásával kell megírni 
a könnyen érthető kommunikációs szövegeket.

Kormány

A kormány emberekből álló csoport, 
aki döntéseket hoz az ország működésével kapcsolatban.

Például:

 z mire költik a pénzt,

 z tömegközlekedésről

 z iskolákról

 z kórházakról.

Pár évente választások során új kormányt választanak.

Közösségi média

A közösségi média honlapokból és appokból áll, 
ami lehetőséget ad arra, hogy tartalmat ossz meg.

Például fotókat, videókat és információkat.

Az app alkalmazásokból röviden.

Ez arra jó, hogy a közösségi média ott legyen a  
telefonodon és tableteden.
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Manifesztum

A manifesztum egy szöveg,  
ami egy szervezet vagy ember céljait mondja el.

Általában választások előtt csinál ilyet, 
olyan ember vagy szervezet, aki azt akarja, 
hogy megválasszák. 

Mindenki el tudja olvasni.

Önálló életvitel

Az önálló életvitel azt jelenti, hogy értelmi 
fogyatékossággal élők a közösségben élnek  
és megkapják azt a támogatást, amire szükségük van.

Van joguk és lehetőségük:

 z eldönteni, hogy hol és kivel éljenek.

 z eldönteni, hogy kivel töltsék az idejüket.

 z ugyanazokat az élményeket éljék át, mint mások.

Önérvényesítés

Az önérvényesítés az,  
amikor értelmi fogyatékossággal élő emberek  
kiállnak magukért  
vagy más értelmi fogyatékossággal élőkért
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Politikus

A politikus olyan ember, akinek az a munkája, 
hogy segítsen vezetni az országot vagy annak egy részét.

Politikusok például:

 z polgármesterek

 z miniszterek

 z jelöltek a választáson.

Választás

A választás az, amikor az emberek elmennek szavazni. 

A választás az, amikor kiválasztod ki legyen a vezető,  
aki fontos döntéseket hoz helyetted. 

Különféle választások vannak.

 z a városodban, 

 z mikor megválasztod a polgármestert 
az országodban, 
mikor elnököt választasz

 z vagy az Európai Választásokon, 
amikor megválasztod az Európai Parlament új tagjait 
(MEP-ek).
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Icons made by Simpleicon, Bogdan Rosu and Chanut 
from www.flaticon.com

Az Európai Unió 
támogatásával

Ambitions. Rights. Belonging.

Lépj kapcsolatba velünk és oszd meg a 
saját önérvényesítő történetedet!

Weboldal:  
inclusion-europe.eu

Email:  
secretariat@inclusion-europe.org

Telefonszám:  
+32 2 502 28 15 

Cím: 
Rue d’Arlon 55, 1040 Brüsszel, Belgium

Facebook:  
facebook.com/inclusioneurope

Twitter:  
twitter.com/InclusionEurope

Iratkozz fel az Európa Nekünk hírlevélre, hogy elsőként 
értesülj az új számokról: bit.ly/EuropeForUs

http://www.flaticon.com
http://inclusion-europe.eu
http://facebook.com/inclusioneurope
http://twitter.com/InclusionEurope
http://bit.ly/EuropeForUs

