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Dunaj, 29. aprila 2014 

Treba je ukrepati, da se vsem invalidom omogoči udeležba na volitvah 

Invalidi so aktivni državljani, ki z veseljem sodelujejo v političnem življenju, če le imajo pravo 
priložnost. Vendar jim pravne in upravne ovire ter ovire pri dostopu lahko preprečijo udeležbo na 
volitvah, je ugotovljeno v najnovejšem poročilu o pravicah invalidov, ki ga je pripravila Agencija EU 
za temeljne pravice (FRA). 

„Politično udejstvovanje je osnovna pravica, ki bi morala biti za vse enaka,“ pravi direktor agencije 
FRA Morten Kjaerum. „ a vendar je v poročilu agencije FRA ugotovljeno, da so lahko zaradi številnih 
ovir demokratične pravice invalidov omejene. Ker so evropske volitve tik pred vrati, je to pravočasno 
opozorilo, da so v EU nujne spremembe, da bi tako vsem invalidom omogočili enakopravno 
udejstvovanje v političnem življenju naše družbe.“ 

Agencija FRA je skupaj z Evropsko komisijo izoblikovala več kazalnikov človekovih pravic o tem, kako 
se pravica do političnega udejstvovanja, opisana v Konvenciji ZN o pravicah invalidov, upošteva, 
spodbuja in uresničuje v EU. 

Podatki, ki dopolnjujejo te kazalnike, kažejo, da se invalidi, če le dobijo priložnost, dejavno 
udejstvujejo v politiki na volitvah, političnih srečanjih in v sodelovanju z izvoljenimi uradniki. Vendar 
podatki tudi razkrivajo, da ostajajo številni izzivi, ki na nekatere invalide vplivajo bolj kot na druge. 

Agencija FRA zato predlaga: 

1. Odstranitev pravnih in upravnih ovir: 
• V nacionalnih akcijskih načrtih o invalidnosti bi se bilo treba lotiti vprašanj, kako spodbujati 

politično udejstvovanje invalidov. To vključuje spremembo zakonov, zaradi katerih ljudje 
zaradi invalidnosti nimajo pravice voliti. 

• Uvesti bi bilo treba na primer tudi alternativne oblike glasovanja za ljudi v ustanovah za 
dolgotrajno oskrbo in dostopne načine, da se zaprosi za prošnjo za pomoč pri glasovanju, 
tako da bi se vsi lahko udeležili volitev. 

• Pritožbeni mehanizmi v zvezi z glasovanjem bi prav tako morali biti bolj dostopni. Pomagalo 
bi, če bi se invalidskim organizacijam omogočila vložitev pritožb na sodišče. 

2. Zagotovitev dostopnejšega političnega udejstvovanja: 
• Volišča bi morala biti prilagojena potrebam vseh invalidnih oseb, ne samo tistih s telesnimi 

okvarami. To vključuje zagotavljanje ustrezne podpore vsem, ki želijo voliti. 
• Informacije o volitvah in gradivo za kampanjo bi morali biti na voljo v najrazličnejših 

dostopnih oblikah – na primer v Braillovi pisavi, nacionalnem znakovnem jeziku, lahko berljivi 
obliki. 

3. Povečanje možnosti za politično udejstvovanje: 
• Na podlagi Konvencije o pravicah invalidov je posvetovanje z invalidi in njihovo dejavno 

sodelovanje pri odločitvah, ki vplivajo nanje, obvezno. Organi in države članice EU bi morali 
okrepiti mehanizme za vključevanje invalidskih organizacij. 
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• Spodbujati bi bilo treba priložnosti za invalidne osebe, da sodelujejo pri javnih posvetovanjih, 
na primer z uporabo dostopnih komunikacijskih pripomočkov. 

• Invalidni kandidati bi morali imeti tudi enake možnosti za kandidiranje, na primer z 
zagotovitvijo dodatne podpore, če je potrebna. 

4. Povečanje ozaveščenosti o pravicah: 
• Volilni uradniki, politične stranke, javni organi in ponudniki medijskih storitev potrebujejo 

usposabljanje in smernice o tem, kako izpolniti potrebe invalidnih oseb. 
• Države članice bi morale v pripravo takih smernic vključiti tudi invalidske organizacije. V 

okviru tega bi bilo treba rešiti vprašanje nedostopnosti volišč in gradiva o kampanji. 
5. Zbiranje podatkov za merjenje političnega udejstvovanja: 

• Na ravni EU in držav članic je treba zbrati zanesljive in primerljive podatke, ki bodo 
pripomogli k izoblikovanju ciljnih ukrepov za izboljšanje političnega udejstvovanja. V okviru 
tega je treba razviti skupne pristope za zajemanje takih podatkov in smernic za merjenje 
dostopnosti. 

 
Dodatne informacije: 

• Preberite poročilo „The right to political participation of persons with disabilities: human 
rights indicators (Kazalniki o pravici invalidov do političnega udejstvovanja)“ ter z njim 
povezana vprašanja in odgovore. 

• Obrnite se na: media@fra.europa.eu  / Tel.: +43 158030642 
 
Opombe za urednike: 
• Glejte tudi starejše poročilo agencije FRA o pravici oseb s težavami v duševnem zdravju in oseb z 

motnjami v duševnem razvoju do političnega udejstvovanja ter njeno poročilo o ovirah v zvezi s 
pravno sposobnostjo. 

• Konvencijo ZN o pravicah invalidov, ki je začela veljati maja 2008, je do zdaj ratificiralo 25 držav 
članic EU in tudi sama EU. To je prvi pravno zavezujoči mednarodni instrument o človekovih 
pravicah, katerega podpisnica je EU. S Konvencijo o pravicah invalidov se od podpisnic med 
drugim zahteva, da zagotavljajo invalidom politične pravice, vključno s pravico, da volijo, in 
možnost, da jih uživajo enako kot drugi. 

• Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) nosilcem odločanja v posameznih državah in 
EU zagotavlja nasvete, ki temeljijo na dokazih, s čimer prispeva k bolj ozaveščenim in vsebinsko 
prilagojenim razpravam in politikam o temeljnih pravicah. 
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