
 

Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 29. april 2014 

Behov for en indsats for at sikre, at alle personer med handicap kan stemme 

Personer med handicap er aktive borgere, som er ivrige efter at deltage i det politiske liv, hvis de 
får de rigtige muligheder. Juridiske, administrative og adgangsmæssige barrierer kan imidlertid 
stadig forhindre dem i at deltage i valg, fremgår det af den seneste rapport om handicappedes 
rettigheder fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). 

"Politisk deltagelse er en grundlæggende ret, som alle bør kunne udøve på lige fod med hinanden," 
siger FRA's direktør Morten Kjærum. "Alligevel understreges det i FRA's rapport, at mange barrierer 
kan underminere handicappedes demokratiske rettigheder. I lyset af de forestående valg til Europa-
Parlamentet er tiden inde til at minde om, at der kræves ændringer i EU for at give personer med 
handicap samme chance som alle andre for at give deres mening til kende inden for politik." 

Sammen med Europa-Kommissionen har FRA udviklet en række menneskerettighedsindikatorer for, 
hvordan retten til politisk deltagelse, som beskrives i FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap (CRPD), respekteres, fremmes og opfyldes i hele EU. 

Dataene i forbindelse med disse indikatorer viser, at hvis personer med handicap får muligheden, 
deltager de aktivt i politik ved at stemme, deltage i politiske møder og engagere sig med folkevalgte. 
Det fremgår imidlertid også af dataene, at der fortsat er betydelige udfordringer, som berører 
handicappede mere end andre. 

På baggrund heraf har FRA foeslået følgende: 

1. At fjerne juridiske og administrative barrierer: 
• Nationale handlingsplaner for handicappede bør bidrage til at afdække, hvordan 

handicappedes politiske deltagelse kan fremmes. Dette omfatter ændringer af love, der 
fratager personer retten til at stemme på grund af deres handicap. 

• Alternative afstemningsformer for personer i f.eks. langtidsinstitutioner, og der bør også 
være mulighed for at bede om hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, således at ingen 
udelukkes fra at deltage i valg. 

• Klagemekanismer i forbindelse med stemmeafgivning bør også være mere tilgængelige. I 
denne forbindelse kunne det være en hjælp at gøre det muligt for handicaporganisationer at 
indgive klage til domstole. 

2. At gøre den politiske deltagelse mere tilgængelig: 
• Valgstederne bør imødekomme behovene hos alle personer med handicap, ikke blot 

personer med fysiske funktionsnedsættelser. Dette omfatter tilbud om passende støtte til 
alle, der ønsker at stemme. 

• Valginformation og kampagnemateriale bør også foreligge i en lang række tilgængelige 
formater – f.eks. punktskrift, nationalt tegnsprog, letlæseligt materiale osv. 

3. At udvide mulighederne for politisk deltagelse: 
• I henhold til CRPD er det en forpligtelse at rådføre sig med og aktivt involvere personer med 

handicap i beslutninger, der berører dem. EU-organerne og medlemsstaterne bør styrke 
mekanismerne til at inddrage handicaporganisationerne. 
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• Handicappedes muligheder for at deltage i offentlige høringer bør fremmes ved hjælp af 
f.eks. tilgængelig kommunikation. 

• Kandidater med handicap bør også have lige muligheder for at stille op til valg ved f.eks. at 
stille supplerende støtte til rådighed, når det er nødvendigt. 

4. At skabe større bevidsthed om rettigheder: 
• Valgtilforordnede, politiske partier, offentlige myndigheder og medieudbydere har behov for 

uddannelse og retningslinjer for, hvordan handicappedes behov kan imødekommes. 
• Medlemsstaterne bør inddrage handicaporganisationer, når de udarbejder sådanne 

retningslinjer. Dette omfatter afhjælpning af problemet med utilgængelige valgsteder og 
kampagnemateriale. 

5. At indsamle data for at måle den politiske deltagelse: 
• Der er behov for at indsamle robuste, sammenlignelige data på EU- og medlemsstatsplan for 

at bidrage til at udforme målrettede foranstaltninger, der vil forbedre den politiske 
deltagelse. Dette omfatter udvikling af fælles tilgange til indsamling af sådanne data og 
retningslinjer for måling af tilgængeligheden. 

 
Yderligere oplysninger: 

• Findes i rapporten "The right to political participation of persons with disabilities: human 
rights indicators" og Q&A i tilknytning dertil 

• Henvendelse til: media@fra.europa.eu  / Tlf.: +43 1 580 30 642 
 
Bemærkninger til redaktørerne: 
• Se også FRA's tidligere rapport om retten til politisk deltagelse for personer med psykiske 

helbredsproblemer og personer med psykiske handicap og rapporten om barrierer med hensyn 
til retlig handleevne. 

• FN's konvention om handicappedes rettigheder (CRPD), der trådte i kraft i maj 2008, er hidtil 
blevet ratificeret af 25 EU-medlemsstater og EU selv. Den er det første juridisk bindende 
internationale menneskerettighedsinstrument, som EU er en del af. I henhold til CRPD skal 
underskriverne blandt andet sikre personer med handicap politiske rettigheder, herunder 
retten til at stemme, og muligheden for at udøve dem på lige fod med alle andre. 

• Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har til opgave at yde 
evidensbaseret rådgivning til europæiske og nationale beslutningstagere og således bidrage til 
mere saglige og bedre målrettede debatter og politikker vedrørende grundlæggende 
rettigheder. 
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http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
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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
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

