
 

 

 

2018. november 30. 

A Fogyatékossággal Élők Világnapja alkalmából kiadott WBU nyilatkozat 

– 2018. December 3. 

Minden év december 3-a a Fogyatékossággal Élők Világnapja, melynek célja az, 

hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élők jogaira, valamint társadalmi 

bevonásuk és egyenlő esélyű szerepvállalásuk növelésének fontosságára. Az idei 
év témája: Biztosítani a fogyatékossággal élők számára társadalmi 

befogadásukat és azt, hogy ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák 

jogaikat, mint a fogyatékosság nélkül élők. 

A Vakok Világszövetsége csatlakozik a Világnaphoz kapcsolódó rendezvényekhez, 

és felhasználja az alkalmat arra, hogy a kormányokat, a fejlesztésekkel foglalkozó 

szerveket és az ENSZ ügynökségeket arra ösztönözze, hogy a vakok és 
gyengénlátók jogaira legyenek figyelemmel terveik, politikai irányvonalaik, 

programjaik és a vonatkozó költségvetési keretek kidolgozása, illetve azok 

megvalósítása során. 

A vakok és gyengénlátók továbbra is olyan komoly nehézségekkel szembesülnek 

világszerte, mint az akadálymentes környezet hiánya; a nem befogadó oktatás; 

az oktatási eszközök – ideértve a tankönyvek is - túlnyomórészt továbbra is 
hagyományos nyomtatással készült volta (a nagybetűs vagy Braille nyomtatás, 

illetve hangos vagy elektronikus formátum helyett); az olyan 

segítőtechnológiákhoz való hozzáférés, mint a komputerek és képernyőolvasók, 

továbbra is korlátozottan elérhetők, mivel ezek általában túl drágák a vak 

felhasználók számára; a megfelelő döntés meghozásához szükséges, a 

reprodukciós egészségi állapotra és jogokra vonatkozó információk hiánya a 
látássérült lányok és nők számára; a látássérülteket még mindig érintő hátrányos 

megkülönböztetés a foglalkoztatási területeken és a munkaerőpiacról való 

kizártságuk, ahol is a vonatkozó politikák és törvényi szabályozások nem 

biztosítanak a látássérültek speciális igényeinek megfelelő, az ésszerű mértékű 



 

alkalmazkodáshoz szükséges erőforrásokat; a látássérültek számára vonatkozó 

összesített és részletekbe menő statisztikai adatok becsléseken alapulnak, ezáltal 

megnehezítve a tervezést, valamint a szükséges erőforrások hozzárendelését. 

Fontos megjegyezni, hogy eddig mintegy 174 ország ratifikálta a 

Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezményt (CRPD), és kötelezte el 

magát az Egyezményben foglaltak tiszteletben tartása, előmozdítása és 

teljesítése mellett. A CRPD hozzájárult a látássérültek jogainak és 

életminőségének javításához a Fenntartható Fejlődési Célokat tartalmazó új 

fejlesztési program, az Agenda 2030 és egyéb olyan nemzetközi szabályozások 
végrehajtása keretein belül, mint például a Sendai Katasztrófakockázat-

csökkentési Keretrendszer; a Fogyatékossággal Élők Humanitárius 

Segítségnyújtási Akciókba Való Bevonásáról Szóló Charta; az EU Városfejlesztési 

Menetrendje; az ENSZ Fejlesztés Finanszírozás Fóruma által 2015-ben, az etiópiai 

Addisz-Abebában elfogadott cselekvési terve. Több mint 190 ENSZ-tagállam 

ismeri el a befogadó és egyenlő esélyű fejlesztés előmozdításának fontosságát, a 
„Senkit nem hagyunk hátra”elv betartásával. A fenntartható fejlődési célok az 

országok által elfogadott kötelezettségek, melyek különböző, olyan fejlődési célok 

révén kívánják a befogadó fejlődést előmozdítani, mint a 4. cél: Minőségi oktatás; 

5. cél: Nemek közötti egyenlőség; 8. cél: Tisztességes munka és gazdasági 

növekedés; 10. cél: Egyenlőtlenségek csökkentése; 11. cél: Akadálymentesen 

hozzáférhető városok és közösségek; és 17. cél: Partnerség a célok eléréséért, 
megfelelő mutatószámok és statisztikai adatok biztosítása mellett. 

A WBU ezért arra hívja fel az államokat, a fejlődéssel foglalkozó partnereket, a 

donorszervezeteket, az ENSZ-t és egyéb szervezeteket, hogy mindent 

kövessenek el a vakok és gyengénlátók jogainak érvényesítéséért, a látássérültek 

bevonása és esélyegyenlőségük biztosítása révén. 

Arra szólítjuk fel az államokat, hogy biztosítsanak forrásokat a megbízható és 
részletekbe menő statisztikai adatokon alapuló tervezéshez és politikai 

irányvonalak kialakításához, valamint érdekképviselethez; támogassák az 

intelligens városok kialakítását, biztosítva azt, hogy a közösen használt terek 

biztonságosan használhatók legyenek a látássérültek részére, a gyalogos 

közlekedő utakat taktilis jelzésekkel ellátva, Braille és hangos kijelzésű 

közlekedési lámpák felállításával, a tömegközlekedési eszközök hangos 
utastájékoztató-rendszerrel való ellátásával, és beszélő liftek üzembe 

helyezésével az épületeken belül. A fehérbotot ismerjék el az önálló közlekedés 

egyik eszközeként; az iskoláknak akadálymentesen hozzáférhető tananyagok 

biztosításával nyújtsanak segítséget abban, hogy javuljon a látássérült tanulók 



 

minőségi oktatásának színvonala; biztosítsák a látássérült nők és lányok 

reprodukciós egészségügyi ismeretekre és jogokra vonatkozó tájékoztatását, 

ezáltal (is) javítva életminőségüket; működjenek együtt a technológiai cégekkel, 
beleértve a komputerek és képernyőolvasó szoftverek gyártóit, hogy ezek 

támogatott és megfizethető költségek mellett legyenek elérhetőek a látássérültek 

számára! 

Mindezeken túl, felszólítjuk mind az állami, mind a privát szektor munkaadóit 

arra, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak, a látássérültek speciális igényeinek 

megfelelő ésszerű alkalmazkodás mellett, ezzel segítve a befogadó foglalkoztatás 
megvalósulását. 

A Fenntartható fejlődési célok egyik fő alapelve a" Senkit nem hagyunk 

magára!". Sem a bevonás, sem az egyenlő esélyek nem valósulhatnak meg, 

amíg a látássérültek jogai nem képezik a tervezési folyamatok elválaszthatatlan 

részét! Arra szólítjuk fel az államokat, hogy legyenek figyelemmel helyzetünkre, 

és jogainkat érvényesítsék a fejlesztési folyamatok kidolgozása és végrehajtása 
során! 

--------------------- 

A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) a világszerte élő. 253 

millióra becsült vak és gyengénlátó érdekeit képviselő világszervezet. Tagjai a 

vakok saját érdekvédelmi szervezetei és a vakokért dolgozó szervezetek, a világ 

több mint 190 országából, valamint a látássérültséggel kapcsolatos területeken 
dolgozó nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján olvashatók 

(angol nyelven): www.worldblindunion.org 

http://www.worldblindunion.org/

