Με βάση τη διεθνή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, οι
πολίτες, ανεξαρτήτως αναπηρίας, έχουν
δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές
της πολιτικής και δημόσιας ζωής. Η Κυπριακή
Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση το 2011, με
τον Νόμο 8 (ΙΙΙ).

ΠΩΣ όμως αποφεύγεται ο αποκλεισμός
και οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία και πώς διασφαλίζεται το
εκλογικό δικαίωμα σε όλους;

Ανάμεσα σε άλλα, δικαίωμά τους είναι:
Κανείς δεν στερείται το εκλογικό του δικαίωμα
λόγω της αναπηρίας του. Ούτε άμεσα, π.χ. με
την άρνηση έκδοσης εκλογικού βιβλιαρίου
λόγω «νοητικής ανικανότητας»1, ούτε έμμεσα,
π.χ. λόγω μη προσβάσιμων εκλογικών κέντρων,
συστημάτων ή διαδικασιών ψηφοφορίας2.

Κρατικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών, κόμματα
και συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να
εξαλείψουν τα εμπόδια στη συμμετοχή των
ΑμεΑ στην πολιτική ζωή.

Οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα στην πληροφόρηση σχετικά με όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τις εκλογές, πριν και κατά τη
διεξαγωγή τους (υποψηφιότητες, προεκλογικές
εκστρατείες, εκλογικές διαδικασίες).

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να:

Ανάμεσα σε άλλα, δικαίωμα των ΑμεΑ είναι:
 η κατοχή εκλογικού βιβλιαρίου,

 η μυστική ψηφοφορία και ο σεβασμός των
επιλογών τους,

 η άσκηση του δικαιώματος ψήφου σε
προσβάσιμα εκλογικά κέντρα,

 η συμμετοχή σε προεκλογικές εκστρατείες
σε προσβάσιμους χώρους,

 οι προσβάσιμες και κατανοητές για όλους
εκλογικές διαδικασίες,

 πρόσβαση στην ενημέρωση, τις πληροφορίες και το υλικό που αφορά τις εκλογές
και τις υποψηφιότητες,

 η παροχή βοήθειας ή υποστήριξης από
άτομο της επιλογής τους κατά την άσκηση
του δικαιώματος ψήφου, εάν είναι αναγκαία,
 ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και την
αξιοπρέπειά τους, χωρίς στιγματιστικές,
στερεότυπες ή επιβλαβείς για την αναπηρία
συμπεριφορές.

P ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ για τα διαθέσιμα μέσα
που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στο εκλογικό
δικαίωμα και τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, των εύλογων προσαρμογών και της
προσβασιμότητας,
P ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ προσβάσιμες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
προεκλογικές εκπομπές και εκστρατείες ,

P ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ τα εκλογικά κέντρα προσβάσιμα
σε άτομα με οποιαδήποτε κινητική, οπτική ή
άλλη αναπηρία,
P ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ και ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το προεκλογικό τους υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό,
οπτικοακουστικό) σε προσβάσιμη για όλους
μορφή. Χρησιμοποιούν τη γραφή braille,
κείμενα σε easy-to-read μορφή, τη
νοηματική γλώσσα και τον υποτιτλισμό,

1 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 29 της Σύμβασης
και το Γενικό Σχόλιο Αρ. 1 της Επιτροπής του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
κανείς δεν μπορεί να στερηθεί τη δικαιοπρακτική
του ικανότητα στη βάση αξιολογήσεων της
νοητικής του ικανότητας. Επομένως, κανείς δεν
στερείται το εκλογικό του βιβλιάριο και δικαιούται
να λαμβάνει υποστήριξη για την άσκηση της
δικαιοπρακτικής του ικανότητας σύμφωνα με τις
προτιμήσεις και τις επιλογές του.
2 Άρθρα 9 και 29 της Σύμβασης.

P ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ προσβάσιμα σε ΑμεΑ συστήματα
ψηφοφορίας χωρίς όμως να καταργείται το
δικαίωμά τους σε μυστική ψηφοφορία (π.χ.
e-voting, τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό),
P ΣΕΒΟΝΤΑΙ το δικαίωμα των ΑμεΑ σε υποστήριξη της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας
(π.χ. νοητική αναπηρία).

Το δικαίωμα συμμετοχής στην
πολιτική ζωή ανήκει σε όλους
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