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A WBU sajtóközleménye a Vakvezető kutyák 
Világnapja alkalmából – 2019. április 27. 

 A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) csatlakozik a Vakvezető kutyák 

Világnapja megünnepléséhez. 

 A világnap igen fontos nap közösségünk számára, mivel tiszteletben tartjuk azt az 
alapvető fontosságú szerepet, amivel a vakvezető kutyák hozzájárulnak a vakok 

és gyengénlátók biztonságos és önálló közlekedéséhez. 

 Az IGDF előírásainak megfelelően (International Guide Dog Federation, azaz 

Vakvezetőkutyák Nemzetközi Szövetsége) a vakvezető kutyáknak gondos 
kiképzésben kell részesülniük, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a 

vakok és gyengénlátók számára az akadályok kikerülésében, a nyilvánosság 

számára nyitott terekben történő tájékozódásban, nagyobb szabadságot és 

önállóságot biztosítva a vakvezetőkutyával közlekedőknek. A vakvezetőkutyák 
segítségével a gazdák számára sokkal kevesebb stresszel jár az úticél 

megtalálása, mivel segítenek az útban álló akadályokat kikerülni és megállással 

jelzik az útpadkát. Egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a tömegközlekedési 

eszközök használata, a bevásárlóközpontokon belüli tájékozódás, az ajtók, ülések 
és a gyalogos átjárók közlekedési lámpáinak bekapcsoló gombjainak megtalálása. 

Mindezeken túl, a vakvezetőkutyák társat jelentenek, és segítik a látássérültek 

társadalmi befogadását és a kapcsolatba kerülésüket másokkal. 

 Éppen ezért a WBU aggodalmát fejezi ki a világszerte elő-előforduló olyan esetek 

miatt, amikor a vakvezetőkutyával közlekedőktől megtagadják a nyilvánosság 
számára elérhető közterületek és szolgáltatások, mint például az éttermek, 

szállodák, áruházak, oktatási intézmények, tömegközlekedési eszközök, taxik, és 

akár a légiközlekedés használatát is! Például, az USA-beli Delta Légitársaság 2018. 

januárban módosította a szolgálati és segítőkutyákkal utazókra vonatkozó 
szabályokat, miközben az ilyen, bejelentett utazások száma 2016 óta 84%-kal 

nőtt. Ugyanakkor, a Delta a segítő és a szolgálati kutyával utazók utazási 

élményének javítása érdekében külön kiszolgálópultokat alakított ki az ilyen 

utasok és kutyáik részére. 

 Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 11-ik célkitűzése arra kötelezi a részes 

államokat, hogy a városokat és a nyilvánosság számára nyitott közterületeket 

befogadóvá és biztonságossá kell tenni. 
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 A Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) 20-ik cikke 

szerint a részes államoknak „a fogyatékossággal élő személyek függetlenségének 

a lehető legnagyobb mértékű biztosítása mellett hatékony intézkedéseket kell 
hozniuk a személyes mobilitás biztosítására, a fogyatékossággal élő személyek 

által meghatározott időben, módon és elérhető áron”. 

 Tekintettel a fentiekre, élünk az alkalommal és a határozottan arra sürgetjük a 

kormányokat, hogy olyan, megfelelő törvényeket és szabályokat alakítsanak ki és 
léptessenek életbe, amelyek lehetővé teszik a vakok és gyengénélátók számára 

azt, hogy megkülönböztetés-mentesen, másokkal egyenlő eséllyel rendelkezésükre 

álljanak a nagyközönség számára nyitott közterületek. 

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

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/

