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Καταρχιν κζλω να ςασ ευχαριςτιςω για τθν πρόςκλθςθ να μιλιςω ςτθ ςθμερινι
ςασ εκδιλωςθ, που διοργανϊκθκε από κοινοφ από το Τμιμα Κοινωνικισ
Ενςωμάτωςθσ Ατόμων με Αναπθρία και τθν Κυπριακι Συνομοςπονδία
Οργανϊςεων Αναπιρων.
Μου ηθτικθκε θ ομιλία μου να περιςτραφεί ςτο κζμα τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ
καταπολζμθςθσ των διακρίςεων προσ τα άτομα με αναπθρία μζςα από τθ
Σφμβαςθ του ΟΗΕ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία. Να μου
επιτρζψετε, όμωσ, πριν μπω ςτθν ουςία του κζματοσ να αναφερκϊ ςε ζνα
περιςτατικό από τθν επαγγελματικι μου ηωι ςτο Γραφείο Επιτρόπου
Διοικιςεωσ. Το 1991, μόλισ διορίςτθκα ςτο Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ, μου
ανατζκθκε να διερευνιςω το παράπονο ενόσ ατόμου με βαριά κινθτικι
αναπθρία, το οποίο ςτρεφόταν κατά των Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ. Ο
παραπονοφμενοσ μασ είχε καταγγείλει ότι το Γραφείο Ευθμερίασ είχε
αποφαςίςει να τον τοποκετιςει ςε γθροκομείο επειδι θ υπεριλικθ μθτζρα του
δεν μποροφςε πλζον να τον φροντίηει. Σε επίςκεψθ μου ςτο ςπίτι του
διαπίςτωςα ότι ο παραπονοφμενοσ ιταν ζνα νεαρό άτομο, 20 μόλισ ετϊν.
Από το Γραφείο μασ χρειάςκθκε αρκετι, κυμάμαι, προςπάκεια, μζχρι να πειςκεί
το Γραφείο Ευθμερίασ να ενιςχφςει τον παραπονοφμενο οικονομικά ϊςτε να
μπορζςει να προςλάβει φροντίςτρια, αποφεφγοντασ, ζτςι, τθν αποξζνωςθ του
από το οικογενειακό του περιβάλλον και τθν ιδρυματοποίθςθ του, και μάλιςτα
ςε γθροκομείο. Αυτό ςυνζβθ 20 χρόνια πριν. Σιμερα, ζνα τζτοιο περιςτατικό δεν
κα μποροφςε με κανζνα τρόπο να γίνει ανεκτό, αντίκετα, με βάςθ το νομοκετικό
πλαίςιο που ςιμερα υπάρχει, κα ςτοιχειοκετοφςε απαγορευμζνθ με νόμο
διάκριςθ λόγω αναπθρίασ.
Αναφζρκθκα ςτο πιο πάνω παράπονο για να δείξω ότι οι εποχζσ που οι κοινωνίεσ
υιοκετοφςαν απάνκρωπεσ ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτα άτομα με αναπθρίεσ
ζχουν παρζλκει, όςον αφορά βεβαίωσ τισ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ. Και ςϋαυτό,
ςυνζβαλαν κατά κφριο λόγο οι ςχετικζσ με τα δικαιϊματα των ατόμων με
Αναπθρία νομοκετικζσ εξελίξεισ, οι οποίεσ είναι ςθμαντικζσ τα τελευταία χρόνια,
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με αποκορφφωμα τθν κζςπιςθ τθσ Σφμβαςθσ του ΟΗΕ για τα Δικαιϊματα των
Ατόμων με Αναπθρία.
Η νζα αυτι Σφμβαςθ του ΟΗΕ, που άνοιξε για υπογραφι ςτισ 30 Μαρτίου του
2007, αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι πρωτοβουλία ςτθν ιςτορία τθσ διεκνοφσ
πολιτικισ για τθν αναπθρία. Ιςτορικά, πρόκειται για τθν πρϊτθ παγκόςμια
ςυνκικθ που αναφζρεται αποκλειςτικά και εξολοκλιρου ςτα άτομα με
αναπθρία. Αποτελεί τθν πρϊτθ ςφμβαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων που είναι
ανοικτι για υπογραφι όχι μόνο από κράτθ αλλά και από οργανιςμοφσ
περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Ήδθ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ωσ ξεχωριςτι νομικι
οντότθτα τθν ζχει υπογράψει. Από δε το Μάϊο του 2008, που τζκθκε ςε ιςχφ μετά
τθν 20θ επικφρωςθ τθσ, αποτελεί νομικά δεςμευτικό κείμενο και εργαλείο
ανάπτυξθσ πολιτικϊν για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςε βάροσ των
ατόμων με αναπθρία.
Η Σφμβαςθ δεν περιορίηεται ςε απλι διακιρυξθ των δικαιωμάτων και αξιϊν που
τθ διζπουν, αλλά επεκτείνεται ςτθν ανάλθψθ των υποχρεϊςεων που
προχποκζτουν τθν εφαρμογι τουσ και τθν προςταςία τουσ. Ζτςι, τα κράτθ, με
τθν κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ αναλαμβάνουν το κακικον να αξιολογιςουν, να
προςαρμόςουν, να αλλάξουν και να δθμιουργιςουν πολιτικζσ ανταποκρινόμενεσ
ςτισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρχζσ αυτζσ είναι:
 Ο ςεβαςμόσ για εγγενι αξιοπρζπεια, και ατομικι αυτονομία των ατόμων
με αναπθρία,
 Η μθ διάκριςθ
 Η πλιρθσ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι και ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία
 Ο ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ
 Η ιςότθτα ευκαιριϊν
 Η προςβαςιμότθτα
 Η ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, και,
 Ο ςεβαςμόσ των αναπτυςςόμενων ικανοτιτων των παιδιϊν με αναπθρία
και διατιρθςθσ τθσ ταυτότθτασ τουσ.
Με τθν κφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ τα κράτθ αναλαμβάνουν επιπρόςκετα τθν
υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου τθσ χϊρασ τουσ ωσ προσ τθν
πραγματικι εφαρμογι τθσ ιςότθτασ και όχι απλά τθν κεςμοκετθμζνθ ιςότθτα.
Στο άρκρο 4 τθσ ςφμβαςθσ τονίηεται, επιπλζον, ότι ανάμεςα ςτισ υποχρεϊςεισ
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των κρατϊν είναι και θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτισ
υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ και τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, με
ςτόχο τθν προςαρμογι τεχνολογικϊν αγακϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, το
ςχεδιαςμό προϊόντων και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ κακολικισ
πρόςβαςθσ, και το χαμθλό κόςτοσ των τεχνολογιϊν αποκατάςταςθσ και
υποςτιριξθσ.
Τα κράτθ που κυρϊνουν τθ ςφμβαςθ αναλαμβάνουν, επίςθσ, τθν υποχρζωςθ να
προνοοφν για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρία κατά
μικοσ όλων των διαφορετικϊν πολιτικϊν, και όχι μόνο ςε εξειδικευμζνεσ
πολιτικζσ για τθν αναπθρία. Με άλλα λόγια, ςε όλεσ τισ εφαρμοηόμενεσ από το
κράτοσ πολιτικζσ, είτε αφοροφν τθν εκπαίδευςθ είτε τθν υγεία είτε τθν ανάπτυξθ
του δομθμζνου περιβάλλοντοσ είτε τα δθμόςια μζςα μεταφοράσ, κα πρζπει να
ενςωματϊνεται ςϋαυτζσ και θ διάςταςθ τθσ αναπθρίασ.
Πζρα, όμωσ, από τθ διαμόρφωςθ κατάλλθλων πολιτικϊν, θ ςφμβαςθ
ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να αποτελεί και εργαλείο ανάπτυξθσ δεικτϊν προόδου
από τα κράτθ. Συγκεκριμζνα το άρκρο 31 αναφζρεται ρθτά ςτθ ςυλλογι
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και τθ διεξαγωγι ερευνϊν με ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν
ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν για τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Αυτι θ
ςυλλογι των ςτοιχείων κα αποτελεί μια αντικειμενικι βάςθ για τθν αξιολόγθςθ
και αποτελεςματικότθτα τουσ, και κα ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ των
πολιτικϊν, λαμβανομζνων υπόψθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν τθσ ηωισ.
Τζλοσ, θ ςφμβαςθ υποχρεϊνει τα κράτθ να δθμιουργιςουν ςυγκεκριμζνουσ
μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ.
Εξαιρετικό εργαλείο ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ καταπολζμθςθσ των διακρίςεων λόγω
αναπθρίασ αποτελεί και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που ςυνοδεφει τθ
ςφμβαςθ. Το Πρωτόκολλο αυτό εξοπλίηει, περαιτζρω, τθν εφαρμογι τθσ
ςφμβαςθσ ςε εκνικό επίπεδο με μθχανιςμοφσ που, αφενόσ δίνουν τθ δυνατότθτα
ςτουσ πολίτεσ να απευκφνονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι των Η.Ε. καταγγζλλοντασ
παραβιάςεισ δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρία, και, αφετζρου, δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν Επιτροπι των Η.Ε. να αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία
διερεφνθςθσ ςυςτθματικϊν παραβιάςεων των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπθρία ςτα κράτθ.
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Όπωσ ιδθ ζχω αναφζρει, τθν Σφμβαςθ ζχει υπογράψει και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
ωσ ξεχωριςτι νομικι οντότθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ
Σφμβαςθ κα αποτελεί πλζον ςθμείο αναφοράσ για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν
για τθν αναπθρία, φζρνοντασ ακόμθ πιο ψθλά ςτθν ατηζντα τθν ενςωμάτωςθ τθσ
διάςταςθσ τθσ αναπθρίασ κατά μικοσ όλων των οικονομικϊν και κοινωνικϊν
πολιτικϊν. Σθμαίνει, ακόμθ, ότι και οι απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ
τα κράτθ μζλθ κα είναι αυξθμζνεσ όςον αφορά τθν ανάπτυξθ ςυγκρίςιμων
δεικτϊν και ςτόχων που αντιςτοιχοφν ςτθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ.
Είναι εντυπωςιακό το ότι, τα 26 από τα 50 άρκρα τθσ Σφμβαςθσ, αναφζρονται
αυτοφςια ςτα βαςικά δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία και ςτθν ανάγκθ
λιψθσ μζτρων για τθν εκπλιρωςθ τουσ. Τα δικαιϊματα αυτά αφοροφν τθν
προςωπικι αςφάλεια και τθν ιςότθτα ενϊπιον του νόμου και τθσ δικαιοςφνθσ,
τθν ανεξάρτθτθ διαβίωςθ και τθν πρόςβαςθ ςε προςωπικι βοικεια κακϊσ και
ςε ευρφ φάςμα κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τον ςεβαςμό τθσ ιδιωτικισ και
οικογενειακισ ηωισ, τθν ελευκερία ζκφραςθσ, κίνθςθσ και πρόςβαςθσ ςε κοινά
αγακά και υπθρεςίεσ, τθν απαςχόλθςθ και τθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία και τθν
αποκατάςταςθ, και τθ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι και πολιτιςτικι ηωι.
Για τθν εκπλιρωςθ όμωσ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρία, όπωσ και
για τθν εκπλιρωςθ των ανκρωπίνων γζνει δικαιωμάτων, όςον αυτονόθτα κιϋαν
είναι, απαιτείται να ςυντρζχει και μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ και πολιτικι πράξθ.
Αναμφίβολα ςυμβάςεισ και νόμοι που διακθρφςςουν αυτά τα δικαιϊματα
βοθκοφν ςτθν αλλαγι των κοινωνικϊν ιδεολογιϊν και ςτθν εξάλειψθ
ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων. Βαςικι, όμωσ, προχπόκεςθ για τθν
εκπλιρωςθ ςτθν πράξθ αυτϊν των δικαιωμάτων παραμζνει, θ φπαρξθ μιασ
ζμπρακτθσ ςυναίνεςθσ και δζςμευςθσ ςε πολιτικό επίπεδο.
Με τθν επικφρωςθ από τθ Κυπριακι Δθμοκρατία τθσ ςφμβαςθσ του ΟΗΕ για τα
Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία θ δζςμευςθ αυτι ζχει αναλθφκεί. Στθν
Κφπρο ζχουν επιπλζον, ιδθ γίνει βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξάλειψθσ
των διακρίςεων ςε βάροσ των ατόμων με αναπθρία, τόςο ςε νομοκετικό επίπεδο
όςο και ςε επίπεδο λιψθσ ςυγκεκριμζνων μζτρων. Πολλά, όμωσ, απομζνουν να
γίνουν ακόμθ μζχρισ ότου, θ κεωρία να μετατραπεί ςε πράξθ και τα άτομα με
αναπθρία από αντικείμενα φιλανκρωπίασ να μετατραποφν ςε υποκείμενα
δικαιωμάτων.
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Η ςφμβαςθ αποτελεί, κα ζλεγα, το ςθμαντικότερο μζχρι ςιμερα νομικό εργαλείο
για τθν εκπλιρωςθ αυτϊν των ςτόχων, για τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν που κα
βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ ηωισ των ατόμων με αναπθρία, και όχι μόνο. Αποτελεί
και εργαλείο που κα φζρει το κάκε κράτοσ μζλοσ που τθν ζχει επικυρϊςει ι που
κα τθν επικυρϊςει ςτο μζλλον, προ των ευκυνϊν του.
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