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A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) örömmel csatlakozik a Braille-írás 
világnapja megünnepléséhez. Az idei év a második alkalom azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 
hivatalosan is január 04-t nyilvánította a Braille-írás világnapjává azzal a céllal, hogy felhívja a 
közvélemény figyelmét a Braille-írásnak, mint a vakok és gyengénlátók emberi jogai teljes körű 
megvalósításában szerepet játszó egyik eszközének a fontosságára. 

A WBU megragadja a lehetőséget arra, hogy kiemelje a Braille-írás fontosságát a vakok és 
gyengénlátók számára, és kiálljon annak, mint az információ hozzáférhetővé tétele egyik eszközének 
használata mellett, különös tekintettel az oktatási rendszerek keretein belül. A WBU fellép a Braille-
írás-olvasás, illetve a Braille oktatási anyagok elérhetőségének előmozdítása érdekében, különösen 
a fejlődő országokban működő iskolákban. A WBU elkötelezett amellett, hogy ösztöndíjprogramjai 
révén elősegítse a Braille-írást-olvasást és az élethosszig tartó tanulást. Az ösztöndíj-lehetőségeket 
jellemzően olyan fejlődő országokbeli diákok nyerik el, akik hajlandóak megtanulni a Braille-t. 

Ugyanakkor, a WBU arra sürgeti a Marrakeshi szerződést eddig még nem ratifikáló országokat, hogy 
habozás nélkül tegyék ezt meg annak érdekében, hogy minden kiadott mű és könyv hozzáférhető 
formátumban is elkészüljön, ideértve a Braille-t is. 

A Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) 21. cikke - A 
véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés - arra 
kötelezi a részes államokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a lakosság számára készült 
tájékoztatás hozzáférhető formátumokban, például Braille-írásban is elérhető legyen. A CRPD 24. 
cikke – Oktatás – kimondja, hogy a részes államoknak biztosítaniuk kell azt, hogy oktatási 
rendszereikben a vak tanulók és hallgatók, a szükségleteiknek és képességeiknek legmegfelelőbb 
módon, pl. Braille-ben részesüljenek oktatásban, olyan oktatók által, akik maguk is képesek a Braille 
használatára. 



 

 

Az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG) 4-ik fejezetében megfogalmazott cél a kiszolgáltatott 
személyek, ideértve a fogyatékossággal élőket is, egyenlő esélyű hozzáférésére az oktatás minden 
szintjén. 

A fentiek elérése érdekében a WBU arra buzdítja az országokat, hogy ratifikálják a hivatkozott 
szerződéseket és tegyék meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 4-ik Fenntartható célban 
megfogalmazottak megfelelő módon valósuljanak meg, és az egyéb akadálymentesítési technológiák 
támogatása mellett tegyenek a Braille-írás-olvasás fontosságának előmozdításáért. A kormányoknak 
több lehetőséget kell biztosítaniuk a tanárok számára a Braille-írás elsajátítására, és lehetővé kell 
tenniük az irodalmi művek és könyvek minél szélesebb körű, Braille formátumban történő 
megosztását, a Marrakeshi Szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

• • • 

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 


