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WBU Sajtónyilatkozat a Fogyatékossággal Élők Világnapja alkalmából – 2019. december 
3. 

 
A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU), az ENSZ-szel, A Nemzetközi 
Fogyatékosságügyi Szövetség tagjaival és mindenki mással együtt hívja fel a figyelmet a 2019. 
December 3-i Fogyatékossággal Élők Világnapjára. 
 
Az idei év témája: “A fogyatékossággal élők társadalmi bevonásának és felemelkedésének 
elősegítése a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030-nak megfelelően”. Az ENSZ 1992-ben 
nyilvánította december 3-át a Fogyatékossággal Élők Világnapjává, a fogyatékossággal 
kapcsolatos kérdések jobb megértése és a fogyatékossággal élő személyek méltóságának, 
jogaiknak és jólétének elősegítéséhez szükséges támogatás mobilizálása érdekében. Céljai 
közé tartozik ugyanakkor az is, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élőszemélyeknek a 
politikai, társadalmi és kulturális életbe minden és bármely területébe való bevonásából 
származó haszonra és előnyökre. 
 
Összhangban a vakok és gyengénlátók teljes és másokkal megegyező mértékű, a társadalmi 
minden szférájában megvalósuló társadalmi részvétele érdekében kifejtett érdekvédelmi és 
képviseleti tevékenységeinkkel, illetve a Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ 
Egyezményben (UNCRPD) foglaltaknak megfelelően, megragadjuk ezt a lehetőséget arra, hogy 
a kormányokat, politikai döntéshozókat és mindazokat, akiknek módjában áll, arra sürgessünk, 
hogy mindent kövessenek el annak érdekében,hogy az adott területeken megvalósuljanak az 
Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ENSZ célok (SDGs). A befogadó Fejlődési 
keretrendszernek figyelemmel kell lennie a vakok és gyengénlátók hangjára, hogy jogaik és 
igényeik világosak és egyértelműek legyenek, a jogszabályok, a politikák, az infrastruktúra és 
egyéb rendelkezések megtervezése, kialakítása és végrehajtása pedig ne csak számukra, 
hanem az ő bevonásukkal történjen! 



 

A WBU felhasználja ezt a lehetőséget arra is, hogy a részes államokat arra ösztönözze, hogy a 
Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben foglaltakat, valamint a CRPD 
Bizottság által, a felülvizsgálaton átesett országoknak tett ajánlásokat hatékonyan hajtsák 
végre. A fogyatékosság olyan átfogó téma, melyre az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok között 
is történik utalás, a komoly, érezhető javuláshoz azonban a Fejlődési Célokat a CRPD 
előírásokkal együtt kell alkalmazni minden országban. 

A 4-ik Cél (Minőségi oktatás) és a CRPD 24-ik Cikke (Oktatás) az oktatás minden szintje 
hozzáférhetőségének elősegítésére és olyan oktatási intézmények építésére és 
korszerűsítésére szólít fel, melyek a fogyatékossággal élők igényeit figyelembe véve, 
biztonságos, hatékony és befogadó tanulási környezetet biztosítanak mindenki számára. 

A 8-ik Cél (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) és a CRPD 27-ik cikke 
(Munkavállalás és foglalkoztatás) szerinti célok a teljes és termelékeny foglalkoztatás és 
méltányos munka elérése mindenki számára, azonos értékű munkáért járó azonos díjazás 
mellett mindenki számára, beleértve a fogyatékossággal élő munkavállalókat. 

A 11-ik Cél (Akadálymentesen hozzáférhető városok és közösségek) és a CRPD 9-ik cikke 
(Hozzáférhetőség) a részes államok részére azt írja elő, hogy biztosítsák a biztonságos, 
megfizethető, elérhető és fenntartható közlekedési rendszerekhez való hozzáférést mindenki 
számára, a közúti biztonság javítása során pedig legyenek figyelemmel a fogyatékossággal élők 
szükségleteire. Egyetemes hozzáférést kell biztosítani a biztonságos, befogadó, könnyen 
megközelíthető zöld- és közterületekhez, különösen a fogyatékossággal élők számára. 

A 17-ik Cél (Partnerség a célok eléréséért, megfelelő mutatószámok és statisztikai adatok 
biztosítása mellett) arra hívja fel a tagállamokat, hogy biztosítsanak fejlesztési támogatásokat a 
fejlődő országok, beleértve a legkevésbé fejlett államok részére. A tagállamoknak jelentősen 
javítaniuk kell a megfelelően összeállított, rendszeresen aktualizált és megbízható adatok 
hozzáférhetőségét, az adatoknak pedig a fogyatékossági kategóriák szerinti bontásban is 
rendelkezésre kell állniuk. 

 
A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 kimondja: „megfogadjuk, hogy senkit sem fogunk 
hátra hagyni”. Az igazságos, befogadó és fenntartható fejlődés biztosításához a UNCRPD 
ratifikálása és végrehajtása szükséges, a vak és gyengénlátó személyek számára biztosítani 
kell azt, hogy hangjuk és lehetőség legyen arra, hogy a 17-ik Cél végrehajtásában másokkal 
egyenlő eséllyel vegyenek részt, illetve részesülhessenek az abból fakadó előnyökből. A CRPD 
és a Fenntartható Fejlődési Célok közötti szinergiának erősítenie kell az arra való törekvést, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek, beleértve a vakok és gyengénlátók jogait a kormányok 
és a politika élet alakítói elismerjék, tiszteletben tartsák és figyelembe vegyék. 

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

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/

