Σύμβαση ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες (Άρθρα 12 & 29)
Θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των
ΑμεΑ για δικαιοπραξία σε ίση βάση με άλλους,
σε όλες τις πτυχές της ζωής
Θα πρέπει να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη
στα ΑμεΑ κατά την άσκηση της ικανότητας τους
για δικαιοπραξία.

Ο Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
έχει αρμοδιότητα να ενεργεί ως
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης,
Προστασίας και Παρακολούθησης
της Σύμβασης του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Τα ΑμεΑ θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα,
αποτελεσματικά και πλήρως στην πολιτική
πολιτική και δημόσια ζωή.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εκλογικές
διαδικασίες, εγκαταστάσεις και υλικά είναι
κατάλληλα, προσβάσιμα, και εύκολα στην
κατανόηση και χρήση.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των
ΑμεΑ να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία και
να διευκολύνεται η χρήση υποβοηθητικών
τεχνολογιών και νέων τεχνολογιών όπου είναι
κατάλληλο.
θα πρέπει να επιτρέπεται, όπου είναι αναγκάιο
και κατόπιν αιτήματος, η παροχή βοήθειας στα
ΑμεΑ κατά την ψηφοφορία, από άτομο της
επιλογής τους.
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Ισότιμη Συμμετοχή
των Ατόμων με Αναπηρίες
στις Εκλογές

Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία
από τις εκλογικές διαδικασίες και άλλες
μορφές συμμετοχής στην πολιτική ζωή,
συνιστά διάκριση λόγω αναπηρίας η οποία
συχνά συνδέεται άμεσα με την άρνηση ή τον
περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Για το λόγο αυτό:
Θα πρέπει να αναγνωρίζεται η δικαιοπρακτική
ικανότητα όλων των ΑμεΑ και να τους παρέχεται
η αναγκαία στήριξη για την άσκησή της.

Οι πολιτικές συναντήσεις και τα υλικά που
χρησιμοποιούνται και παράγονται από
τα πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένους
υποψηφίους που συμμετέχουν σε δημόσιες
εκλογές, είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμα,
διαφορετικά τα ΑμεΑ στερούνται του
δικαιώματός τους για ισότιμη συμμετοχή στην
πολιτική διαδικασία.
Πριν από τις εκλογές θα πρέπει να διασφαλίζεται:

Όταν στις διαδικασίες ψηφοφορίας, οι
εγκαταστάσεις και τα υλικά δεν είναι
κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολοκατανόητα
και εύκολα στη χρήση, τα άτομα με
αναπηρίες δεν είναι σε θέση να ασκούν το
δικαίωμα τους για συμμετοχή στην πολιτική
και δημόσια ζωή.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα πρέπει:

Η προσβασιμότητα των χώρων όπου
διοργανώνονται προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Να αίρονται όλα τα εμπόδια που αποκλείουν την
ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε ανεξάρτητη και
μυστική ψηφοφορία.

Ότι οι πληροφορίες για τις εκλογές παρέχονται σε
προσβάσιμη, κατάλληλη και κατανοητή μορφή.

Να παρέχεται στα ΑμεΑ, όταν επιθυμούν, βοήθεια
από άτομο της επιλογής τους.

Τα πολιτικά κόμματα διαθέτουν το προεκλογικό
υλικό τους και σε μορφές προσβάσιμες, κατάλληλες
και κατανοητές από όλα τα ΑμεΑ.

Να παρέχεται στα ΑμεΑ η αναγκαία τεχνολογική
ή άλλης μορφής στήριξη για να ψηφίζουν
μυστικά και ανεξάρτητα

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις διεξάγονται σε
χώρους προσβάσιμους από τα ΑμεΑ.

Να παρέχονται στα ΑμεΑ οι αναγκαίες εύλογες
προσαρμογές και διευκολύνσεις ώστε να
διασφαλίζεται ότι:

Οι τηλεοπτικές εκπομπές σε σχέση με τις εκλογές
είναι ταυτόχρονα προσβάσιμες από όλα τα ΑμεΑ,
ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους.

Τα εκλογικά κέντρα είναι προσβάσιμα από όλα τα
ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους.

Να διασφαλίζεται η πρόσβαση στις εκλογές όλων
των ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους.

Η έγκαιρη ενημέρωση των ΑμεΑ για την
προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων.

Τα ΑμεΑ ενημερώνονται πλήρως για τη
διαδικασία των εκλογών.

Να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη για την
άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων από όλα τα
ΑμεΑ, ακόμη και αν διαμένουν σε ιδρύματα ή
κέντρα ολοήμερης φροντίδας.

Παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση και κατάρτιση
στους/στις υπεύθυνους/ες των εκλογικών κέντρων
σε σχέση με τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Τα ΑμεΑ ψηφίζουν ανεξάρτητα και μυστικά, με ή
χωρίς βοήθεια, αναλόγως των επιλογών τους.

Τα άτομα με αναπηρία:
Δεν πρέπει να στερούνται των εκλογικών τους
δικαιωμάτων.
Δεν πρέπει να διαγράφονται από τους εκλογικούς
καταλόγους.
Δεν πρέπει να αποκλείονται από τις εκλογικές
διαδικασίες λόγω της αναπηρίας τους.

Θα πρέπει:

