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Нужни са действия, за да се гарантира, че всички хора с
увреждания могат да гласуват
Хората с увреждания са активни граждани, изпълнени с желание да участват в политическия
живот, ако им бъдат осигурени съответните възможности. Правни, административни и
ограничаващи достъпа бариери могат обаче да им попречат да участват в избори,
констатира последният доклад относно правата на хората с увреждания на Агенцията на
Европейския съюз за основните права (FRA)
„Политическото участие е основно право, което всеки следва да упражнява на равноправна
основа“, заявява директорът на FRA Morten Kjaerum. „Да, в доклада на FRA се подчертава, че
редица пречки могат да подкопаят демократичните права на хората с увреждания. С
наближаването на европейските избори е време да се напомни, че в целия ЕС е необходима
промяна, която да даде на хората с увреждания равен глас в политическия живот на
нашето общество.“
Съвместно с Европейската комисия FRA разработи набор от показатели в областта на
основните права и по-конкретно, как правото на политическо участие, описано в Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), се зачита, насърчава и прилага на
територията на ЕС.
Данните, включени в тези показатели, потвърждават, че ако имат възможност, хората с
увреждания участват активно в политиката чрез гласуване, участие в политически събрания и
контакти с избрани длъжностни лица. Данните обаче разкриват също, че остават значителни
предизвикателства, които влияят на някои хора с увреждания по-чувствително, отколкото на
други.
Това подтикна FRA да направи следните предложения:
1. Отстраняване на правните и административните пречки:
• Националните планове за действие във връзка с хората с уврежданията следва да
предвидят мерки за насърчаване на политическото участие на хората с увреждания.
Това включва изменение на законите, лишаващи хората от правото на глас въз основа
на техните увреждания.
• Следва да се въведат алтернативни форми на гласуване, например за хората в
дългосрочни институции, както и достъпни възможности хората, при нужда, да могат
да поискат помощ при гласуване, така че никой да не бъде изключен от участие в
изборите.
• Механизмите за подаване на жалби във връзка с гласуването трябва също да бъдат подостъпни. Тук трябва да помогне оправомощаването на организациите на хора с
увреждания (ОХУ) да подават жалби в съда.

2. По-голяма достъпност на политическото участие :
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Избирателните секции следва да бъдат съобразени с нуждите на всички хора с
увреждания, а не само на лицата с физически недъзи. Това включва предлагане на
съответната помощ на всички, които искат да гласуват.
• Изборната информация и материалите от кампаниите следва също да бъдат налични в
широк набор от достъпни формати — като например Брайлова азбука, национален
език на знаците, лесна четимост и пр.
3. Разширяване на възможностите за политическо участие:
• Съгласно КПХУ консултирането със и активното включване на хората с увреждания в
засягащите ги решения е задължително. Органите на ЕС и държавите членки следва да
подсилят механизмите си, които да включват ОХУ.
• Следва да се насърчават възможностите за хората с увреждания да участват в
обществени консултации, например чрез използване на достъпни комуникации.
• Кандидатите с увреждания трябва да имат също така равни възможности да се
състезават за даден пост, като при необходимост им бъде предоставена допълнителна
помощ.
4. Увеличаване на информираността относно правата:
• Длъжностните лица за провеждане на изборите, политическите партии, публичните
органи и медиите се нуждаят от обучение и насоки за това как да се съобразяват с
нуждите на хората с увреждания.
• При изготвянето на такива насоки държавите членки трябва да включват и ОХУ. Тук
спада решаването на въпросите с недостъпните избирателни секции и материали от
изборната кампания.
5. Събиране на данни за измерване на политическото участие:
• Достоверни, сравними данни трябва да се събират на равнището на ЕС и на държавите
членки, които да помогнат за формулиране на целенасочени мерки за подобряване на
политическото участие. Това включва разработване на общи подходи за събиране на
такива данни и указания за измерване на достъпността.
За допълнителна информация:
• Запознайте се с доклада „Показатели за правото на политическото участие на
лицата с увреждания“ и свързаните с него въпроси и отговори
• За контакти: media@fra.europa.eu / Тeл.: +43 1 580 30 642
Бележки към редакторите:
• Вижте също предходния доклад на FRA относно правото на политическо участие на лицата
с психични проблеми и лицата с интелектуални затруднения и доклада на Агенцията
относно пречки пред правоспособността.
• Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), която влезе в сила през
май 2008 г., е ратифицирана досега от 25 държави членки на ЕС и от самия ЕС. Това е
първият правно обвързващ международен инструмент в областта на правата на човека, по
който ЕС е страна. КПХУ изисква от договарящите се страни, наред с други отговорности,
да гарантират на хората с увреждания политически права, включително правото на глас, и
възможността да се ползват от тях на равноправна основа с всички останали.
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Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е оправомощена да предоставя
основани на фактите съвети на лицата, вземащи решения на национално и европейско
равнище, допринасяйки по този начин за по-информирани и по-целенасочени
обсъждания и политики относно основните права.
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