ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή αξιώνουν
τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις τους
Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
μετέφερε στον Υπουργό Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν μαζί του
τη βαθιά ανησυχία της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες, «ότι τα άτομα με νοητικές ή/και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες
δεν εντάσσονται επαρκώς, δεν υποστηρίζονται και δεν εκπαιδεύονται για να εξασκούν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ μερικά άτομα στερούνται με βάση σχετική
νομοθεσία αυτά τα δικαιώματα».
Η Επιτροπή εισηγείται όπως η χώρα μας «προχωρήσει ταχύτατα στην υλοποίηση
νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διασφάλιση σε όλα τα άτομα με αναπηρίες του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συλλογή αξιόπιστων και αναλυτικών
στοιχείων σχετικά με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων».
Για σκοπούς υλοποίησης των εισηγήσεων της Επιτροπής και τη διασφάλιση της χωρίς
διακρίσεις άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στην
πολιτική και δημόσια ζωή όλων των πολιτών με αναπηρίες, η ΚΥΣΟΑ ζητεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία και
Υπηρεσίες του Κράτους, προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση
συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες συντηρούνται στιγματιστικές,
στερεότυπες ή επιβλαβείς για την αναπηρία πολιτικές συμπεριφορές, με τις οποίες
παρεμποδίζονται ή/και αποκλείονται τα άτομα με αναπηρίες από την άσκηση του
θεμελιώδους, ανθρώπινου δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Ζητούν, επίσης, τη διασφάλιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας όπως οι
εκλογικές διαδικασίες είναι κατάλληλες, προσβάσιμες και εύκολες στην κατανόηση
καθώς και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως προσβάσιμες σε όλα τα άτομα με αναπηρίες
για σκοπούς απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες σε ίση βάση με
τους υπόλοιπους πολίτες. Συγκεκριμένα, τη διασφάλιση ότι:
- Παρέχονται σαφείς εξηγήσεις σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και
πρόσβαση στην ενημέρωση, τις πληροφορίες και το υλικό που αφορά τις
εκλογές και τις υποψηφιότητες βασισμένες στην προσέγγιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
- Διατίθενται όλα τα απαραίτητα οικονομικά και τεχνικά μέσα για την παροχή
εύκολα κατανοητών πληροφοριών σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας.
- Καθίστανται όλα τα εκλογικά κέντρα προσβάσιμα σε άτομα με οποιαδήποτε
μορφή κινητικής, οπτικής, ακουστικής, νοητικής ή άλλης αναπηρίας.
- Υιοθετούνται και υλοποιούνται προσβάσιμα για τους πολίτες με αναπηρίες
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συστήματα ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι αναγκαίο, με
αίτημα τους, να επιτρέπεται βοήθεια κατά τη ψηφοφορία από άτομο της
επιλογής τους, χωρίς ωστόσο να καταργείται το δικαίωμά τους σε μυστική
ψηφοφορία (π.χ. να ψηφίζουν εκτός των εκλογικών θυρίδων σε ξεχωριστό
θάλαμο.).
Πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκδηλώσεις για την εκλογική διαδικασία από
εξειδικευμένους φορείς με σεβασμό της διαφορετικότητας των πολιτών με
αναπηρίες και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
Παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση των μελών των κατά τόπους εφορευτικών
επιτροπών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εξηγήσουν με
τρόπο κατανοητό τη διαδικασία σε άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες.
Σχεδιάζονται προσβάσιμες για όλους προεκλογικές εκπομπές από τα
οπτικοακουστικά μέσα και προσβάσιμες προεκλογικές εκστρατείες γενικότερα.
Παροτρύνονται όλα τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν και να διαθέτουν το
προεκλογικό τους πρόγραμμα (έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό) σε
προσβάσιμες για όλους μορφές.
Ενημερώνονται για τα διαθέσιμα μέσα που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στο
εκλογικό δικαίωμα και τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, των εύλογων
προσαρμογών και της προσβασιμότητας.
Μεριμνούν ώστε όλοι οι πολίτες που διαμένουν σε ιδρύματα, στέγες
ηλικιωμένων και αναπήρων, κέντρα ολοήμερης φροντίδας κ.α να εγγραφούν
στον εκλογικό κατάλογο και να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, με την
παροχή σε αυτούς των απαραίτητων διευκολύνσεων και κατάλληλης
υποστήριξης, καθότι η συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή δεν θα πρέπει
να εμποδίζεται.

Η διασφάλιση όλων των πτυχών του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με
αναπηρίες από την πολιτεία, δεν αποτελεί καινοτομία, πολυτέλεια ή χαριστική
φιλανθρωπική πράξη, και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν επαρκείς
μεμονωμένες και αποσπασματικές λύσεις που εφαρμόζονται όταν και εφόσον
ενημερωθούν οι διοργανωτές των εκλογών για συγκεκριμένα άτομα που αναμένεται
να προσέλθουν στις κάλπες.
Λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη την τεράστια σημασία που έχει για τα άτομα με αναπηρίες η
διασφάλιση απρόσκοπτης άσκησης του θεμελιώδους, αναφαίρετου δικαιώματος
συμμετοχής τους στην πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου μας, η ΚΥΣΟΑ και οι
Οργανώσεις μέλη της αξιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της χώρας μας τις υποχρεώσεις
της για λήψη όλων των μέτρων που θα αναδείξουν έμπρακτα το σεβασμό και την
υλοποίηση του αναφαίρετου, θεμελιώδους αυτού ανθρώπινου δικαιώματος.
Η Επιτροπή του ΟΗΕ ζητεί όπως μέχρι το Μάϊο του 2018 της παρασχεθούν
πληροφορίες, σχετικά με την υλοποίηση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διασφάλιση
σε όλα τα άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Στο μεταξύ η ΚΥΣΟΑ θα υποβάλει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία ξεχωριστή έκθεση
στην Επιτροπή για διευκολύνσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα
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και για τα μέτρα υποστήριξης που θα ληφθούν στη χώρα μας για απρόσκοπτη συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογικές διαδικασίες γενικότερα.

Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου, 2017
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