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Este nevoie de acţiuni care să garanteze că toate persoanele cu handicap pot 
vota 

Persoanele cu handicap sunt cetăţeni activi dornici să participe la viaţa politică dacă li se oferă 
posibilitatea. Există însă obstacole de natură juridică, administrativă sau legate de accesibilitate 
care le pot împiedica în continuare să participe la alegeri, concluzionează ultimul raport cu privire 
la drepturile persoanelor cu handicap al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA). 

„Participarea politică este un drept fundamental de care toatặ lumea ar trebui să beneficieze în egală 
măsură”, afirmă Morten Kjaerum, directorul FRA. „Totuşi, raportul FRA subliniază că drepturile 
democratice ale persoanelor cu handicap pot fi îngrădite de multe obstacole. Odată cu apropierea 
alegerilor europene, este momentul oportun să ne amintim că în întreaga UE este nevoie de 
schimbare pentru a permite tuturor persoanelor cu handicap să participe la viaţa politică a societăţii 
de pe o poziţie de egalitate.” 

Împreună cu Comisia Europeană, FRA a elaborat o serie de indicatori ai drepturilor omului privind 
modul în care dreptul la participare politică, aşa cum este descris în Convenția Naţiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) este respectat, promovat şi pus în aplicare în 
UE. 

Datele care stau la baza acestor indicatori arată că, dacă li se oferă posibilitatea, persoanele cu 
handicap participă activ la politică prin vot, reuniuni politice şi întâlniri cu reprezentanţii aleşi. Cu 
toate acestea, datele arată de asemenea că rămân provocări majore care afectează unele persoane 
cu handicap într-o măsură mai mare decât pe altele. 

Aceste constatări au determinat FRA să propună: 

1. Eliminarea obstacolelor juridice şi administrative: 
• Planurile naţionale de acţiune cu privire la handicap ar trebui să abordeze modalităţi de 

promovare a participării politice a persoanelor cu handicap. Printre acestea se numără 
modificarea legilor care privează aceste persoane de dreptul de vot din cauza handicapului. 

• Ar trebui introduse de asemenea forme alternative de vot pentru persoanele 
instituţionalizate, de exemplu, precum şi modalităţi accesibile de a solicita sprijin la vot, 
astfel încât nimeni să nu fie exclus de la participarea la alegeri. 

• Mecanismele de reclamaţie cu privire la vot ar trebui de asemenea să fie mai accesibile. În 
acest caz, ar putea fi util să se permită organizaţiilor persoanelor cu handicap (OPH) să 
depună plângeri în instanţă. 

2. O participare politică mai accesibilă: 
• Secţiile de votare ar trebui să răspundă nevoilor tuturor persoanelor cu handicap, nu doar 

celor cu deficienţe fizice. Aceasta include acordarea sprijinului adecvat tuturor celor care 
doresc să voteze. 
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• Informaţiile cu privire la alegeri şi materialele de campanie ar trebui de asemenea să fie 
disponibile într-o gamă variată de formate accesibile – de exemplu în Braille, limbajul 
semnelor la nivel naţional, în formate uşor de citit etc. 

3. Extinderea posibilităţilor de participare politică: 
• În conformitate cu CNUDPH, consultarea şi implicarea activă a persoanelor cu handicap în 

deciziile care le afectează este o obligaţie. Organismele şi statele membre ale UE ar trebui să 
consolideze mecanisme de implicare a OPH. 

• Ar trebui promovate oportunităţi de participare a persoanelor cu handicap la consultări 
publice, de exemplu, prin utilizarea unor forme accesibile de comunicare. 

• Candidaţii cu handicap ar trebui de asemenea să aibă şanse egale de a candida, de exemplu, 
prin acordarea de sprijin suplimentar acolo unde este necesar. 

4. Sensibilizarea cu privire la drepturi: 
• Funcţionarii implicaţi în alegeri, partidele politice, autorităţile publice şi furnizorii de mass-

media au nevoie de instruire şi de orientări cu privire la modul în care trebuie să răspundă 
nevoilor persoanelor cu handicap. 

• Statele membre ar trebui de asemenea să implice OPH atunci când elaborează astfel de 
orientări. Aceasta include abordarea problemei secţiilor de votare şi a materialelor de 
campanie inaccesibile. 

5. Colectarea de date pentru a măsura participarea politică: 
• Este necesar să se colecteze date fiabile şi comparabile la nivelul UE şi al statelor membre 

pentru a fi utilizate la formularea de măsuri ţintite care vor îmbunătăţi participarea politică. 
Aceasta include elaborarea de abordări comune pentru culegerea unor astfel de date şi de 
orientări pentru măsurarea accesibilităţii. 

 
Pentru informaţii suplimentare: 

• Consultaţi raportul „Indicators on the right to political participation of persons with 
disabilities”(Indicatori ai dreptului la participare politică al persoanelor cu handicap), precum 
şi secţiunea aferentă de întrebări şi răspunsuri 

• Contactaţi: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Note către editori: 
• A se vedea de asemenea raportul anterior al FRA privind dreptul la participare politică al 

persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi al persoanelor cu retardare mentală şi raportul 
FRA privind obstacolele legate de capacitatea juridică. 

• Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), care a intrat 
în vigoare în mai 2008, a fost ratificată până în prezent de 25 de state membre ale UE şi de UE 
însăşi. Acesta este primul instrument internaţional privind drepturile omului obligatoriu din 
punct de vedere juridic la care UE este parte. CNUDPH impune părţilor semnatare, printre alte 
responsabilităţi, să garanteze persoanelor cu handicap drepturi politice, inclusiv dreptul de vot 
şi oportunitatea de a beneficia de acestea în mod egal cu celelalte persoane. 

• Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este mandatată să pună la 
dispoziţia UE şi a factorilor de decizie naţionali recomandări bazate pe dovezi, contribuind astfel 
la dezbateri şi la politici privind drepturile fundamentale mai informate şi mai bine ţintite. 
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http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary?tab=findings-q%26a
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/press-release/2011/if-your-vote-not-counted-do-you-not-count
http://fra.europa.eu/en/press-release/2011/if-your-vote-not-counted-do-you-not-count
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
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