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Értelmi fogyatékossággal élő 

emberek és családtagok: 

Hozzuk ki a legtöbbet 

a 2019-es európai parlamenti 

választásokból!   

 

Az Inclusion Europe azért készítette el 

ezt a dokumentumot, hogy a legtöbbet hozzuk ki  

a 2019-es európai parlamenti választásokból. 

Az 1. és 2. rész azoknak szól az embereknek szól, 

akik támogatják az Inclsuion Europe mozgalmát: 

önérvényesítőknek, családtagoknak, 

illetve más aktivistáknak és európai uniós 

állampolgároknak.  

A 3. rész a politikai pártoknak és jelöltjeiknek szól.  

Ez a rész szól azoknak az állami szervezeteknek is, 

amelyek a szavazások lebonyolításért felelősek. 

Ebben a részben segítséget adunk, hogy a szavazások 

hozzáférhetőbbek legyenek. 
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Első rész  

Miért fontos az európai 

parlamenti választás?  

2019 májusban választások lesznek, ahol megválasztjuk 

az új európai parlamenti képviselőket.  

Az európai parlamenti választás nagyon fontos 

az értelmi fogyatékossággal élő emberek  

és családjaik számára. 

Az európai parlamenti képviselők olyan döntéseket 

hoznak, amelyek befolyásolják az Európai Unió (EU) 

minden állampolgárának életét.  

  

Az európai parlamenti képviselők  

jogszabályokról döntenek. 

Ezek a jogszabályok szólnak például 

a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségéről, 

vagy az állampolgárok jogáról,  

hogy az Európai Unió országain belül  

szabadon utazzanak, éljenek és dolgozzanak. 

Az európai parlamenti képviselők a pénzről is döntenek, 

amiből sok tevékenységet valósítanak meg 

az európai uniós országokban. 

Az európai parlamenti képviselők segítenek kiválasztani 

az Európai Bizottság elnökét és a biztosokat. 
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A biztosok felelősek olyan témákért,  

mint a munkavállalás, szociális ügyek, igazságügy, 

oktatás és egészségügy.  

Az európai parlamenti képviselők figyelik,  

hogy az Európai Unió betartja-e  

az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezményét. 

 

Ez azt jelenti, hogy számodra is nagyon fontos, 

hogy kit választunk meg az Európai Parlamentbe. 

Ez mindannyiunk számára nagyon fontos, 

akik az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

befogadásáért dolgozunk. 

 

Az Inclusion Europe szeretné, ha a választások  

az értelmi fogyatékossággal élő embereknek  

és családjaiknak kedvező eredményeket hoznának. 

 

Neked is fontos szereped van abban, 

hogy ez így legyen. 

Megkérheted a jelölteket,  

hogy adjanak egyszerű és érthető információkat. 

Megkérheted a jelölteket, 

hogy támogassák az értelmi fogyatékossággal élő 

embereket és családjaikat.  
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Fontos, hogy te is menj el szavazni  

és mondd másoknak is, hogy menjenek el szavazni.  

 

A választójog nagyon fontos. 

Lehetővé teszi számodra,  

hogy dönts a városod és az országod jövőjéről 

és az Európai Unió jövőjéről is.  

Sokan nem szavazhatnak 

a gondnokságról szóló törvények miatt. 

Ez nem helyes, ezért ezen változtatni kell.  

Mindenkinek joga van szavazni! 

 

Sok ember számára bonyolult a szavazás 

mert nem jutnak hozzá a szavazásról szóló 

érthető információkhoz. 

Sok ember számára bonyolult a szavazás, 

mert senki nem segít nekik eldönteni,  

kire szavazzanak. 

 

Sokan úgy gondolják, nem számít, hogy szavaznak-e, 

hiszen a jelöltek nem beszélnek velük 

és nem figyelnek rájuk. 

Sok ember számára bonyolult a szavazás, 

mert otthon gondozzák  

az értelmi fogyatékossággal élő családtagjukat. 

Így nincsen idejük és lehetőségük elmenni szavazni. 
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Ezen lehet változtatni. 

Sok országban már vannak előrelépések. 

Annak érdekében, hogy még több ember tudjon szavazni 

ki kell hoznunk a legtöbbet  

az Európai Parlamenti választósokkal járó 

lehetőségekből. 

 

Az Európai Unió fontos  

az értelmi fogyatékossággal élő emberek  

és családtagjaik számára.  

Sokat lehet arról beszélni,  

hogy mennyire működik az Európai Unió 

és arról, hogy jó-e az Európai Unióhoz tartozni. 

Sokan nem elégedettek az Európai Unióval, 

mert azt mondják, az Európai Unió olyan dolgokat tesz, 

ami nekik nem tetszik. 

Sokan azért nem elégedettek az Európai Unióval, 

mert azt mondják, az Európai Unió nem tesz eleget 

bizonyos célokért. 

Mi, az Inclusion Europe-nál  

figyelünk ezekre véleményekre 

és nagyon komolyan vesszük őket.  

 

Ezzel együtt azt is látjuk,  

hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek  
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és családtagjaik iránti megbecsülés és odafigyelés 

nagyon sokat fejlődött az Európai Unióban, 

az elmúlt évtizedekben. 

Sok értelmi fogyatékossággal élő ember és családtagjaik 

életminősége is javult. 

Ez a fejlődés  

az Európai Unió munkájának is köszönhető.  

Ezt jelenti számunkra, hogy az Európai Unióban élünk: 

• Békében élhetünk.  

Az Európai Unióban soha nem volt háború.  

• Növekszik az életminőség.  

A mindennapi élet minősége  

sok ember számára javult az Európai Unióban. 

Tudjuk, hogy az élet nagyon nehéz is lehet, 

főleg az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

számára. 

Sokak számára az élet még nehezebb lett 

a nemrég bekövetkezett gazdasági válság után. 

Az Európai Unió viszont sok pénzt fordít 

szolgáltatásokra, hogy növelje az emberek 

életminőségét. 1 

• Fejlődés a jogok  

és a társadalmi befogadás területein. 

Az Európai Unió emberi jogokra épül. 

Az Európai Unió az egyetlen  

több országból álló szervet, ami ratifikálta  

az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményét. 

                                            
1 https://www.socialprogress.org/index/results  

https://www.socialprogress.org/index/results
https://www.socialprogress.org/index/results
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Az Európai Unió sok pénzt fordít arra,  

hogy a fogyatékossággal élő semelyek jogai 

érvényesüljenek.  

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy meg inkább javuljon  

az értelmi fogyatékossággal élő személyek befogadása. 

Ezen kívül meg kell védenünk azokat az eredményeket, 

amiket már elértünk. 

Az Inclusion Europe arra kéri  

az értelmi fogyatékossággal élő embereket, 

családtagjaikat és az Európai Unió minden állampolgárát, 

hogy:  

1. Beszéljetek a jelöltekkel,  

mondjátok el nekik a véleményeteket. 

(Ennek a dokumentumnak a 3. részében találtok 

ötleteket arra, hogy ezt hogyan tehetitek meg.) 

2. Mondd el a barátaidnak, családodnak 

és munkatársaidnak, miért fontos szavazni 

az Európai Parlamenti választáson 

és, hogy ők is szavazzanak.  

3. Szavazz az Európai Parlamenti választáson, 

hogy megtartsd és erősítsd a jogaidat 

az Európai Unióban.  

 


