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Kaj je napisano v tem dokumentu? 

 

 

 

V 29. členu Konvencije o pravicah invalidov piše, 

da imajo ljudje z ovirami ali invalidnostmi 

pravico do sodelovanja v politiki. 

V besedilu smo naslov konvencije skrajšali na Konvencija.  

 

Ljudje z ovirami imajo pravico:  

• voliti, 

• biti izvoljeni, 

• sodelovati v volilnem procesu in  

• razumeti volilni proces.  

Projekt myPart želi pomagati ljudem z intelektualno oviro,  

da bi sodelovali v političnem življenju.  
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S projektom politikom in ljudem,  

ki delajo zakone,  

sporočamo: 

Ljudje z intelektualno oviro imajo pravico do sodelovanja. 

Pravico imajo biti državljanke in državljani. 

 

Projekt myPart poteka v 4 državah: 

v Avstriji, Sloveniji, na Madžarskem in Portugalskem.  

Vse 4 države so Konvencijo podpisale. 

Spoštovati morajo, 

kar piše v 29. členu Konvencije.  
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Velik del državljanskega sodelovanja 

so volitve. 

 

V tem dokumentu boste izvedeli,  

kaj se dogaja v državah partnericah.  

Izvedeli boste, 

kakšne zakone imajo države, 

da bi ljudem z intelektualno oviro 

zagotovile sodelovanje v politiki. 

 

 

Napisali smo priporočila. 

V priporočilih piše: 

• kako zagotoviti, da bodo ljudje z intelektualno oviro  

lahko aktivni državljani in državljanke, 

• na kakšne načine lahko dobijo znanje o politiki, 

• kako lahko sodelujejo na volitvah. 
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Kakšne zakone imamo? 

 

 

 

 

Glede državljanskega sodelovanja ljudi z oviro 

imamo različne zakone.  

Eni zakoni so mednarodni in evropski.  

Drugi so nacionalni, 

veljajo v eni državi. 

V tem dokumentu pišemo o pomembnejših zakonih.  
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Mednarodni in evropski zakoni 

Konvencija o pravicah invalidov 

je mednarodna konvencija. 

 

V Konvenciji ni novih pravic.  

Piše pa, da morajo imeti vsi ljudje z ovirami 

enake pravice kot drugi ljudje.  

Konvencija je namenjena človekovim pravicam.  

Vsi smo ljudje. 

 

Ko država Konvencijo podpiše,  

mora spoštovati vse pravice, 

ki so zapisane v Konvenciji.   

Avstrija, Madžarska, Portugalska in Slovenija  

so Konvencijo podpisale. 

To pomeni,  

da jo morajo spoštovati.  
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Če imajo države zakone, 

ki Konvencije ne spoštujejo,  

morajo zakone spremeniti.  

Da jih spremenijo, 

imajo nekaj časa.  

 

V 29. členu Konvencije piše, 

da imajo ljudje z oviro  

pravico sodelovati v politiki.   
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V Konvenciji pa so še drugi zelo pomembni členi.  

 

V 12. členu piše,  

da morajo biti zakoni enaki za ljudi z ovirami.  

Zapisano je, da imajo pravico, 

da se o pomembnih stvareh odločajo sami.  

Temu rečemo pravna sposobnost. 

Pravna sposobnost je pomembna  

za državljansko sodelovanje.  

 

V enih državah je volilna pravica 

povezana s pravno sposobnostjo.  

 

Včasih to pomeni, 

da ljudje, ki so jim vzeli pravno sposobnost,  

ne smejo voliti.  

To se dogaja na Madžarskem, Portugalskem 

in v Sloveniji.  
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V Avstriji lahko človek voli tudi, 

če nima priznane poslovne sposobnosti.  
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V 9. členu Konvencije piše o dostopnosti.  

Zapisano je,  

da morajo imeti ljudje z ovirami 

dostop do vseh področij življenja.  

To pomeni, 

da morajo imeti dostop  

do prevoza, informacij,  

bolnišnic in novih tehnologij.  

 

Da bi lahko sodelovali v javnem in političnem življenju, 

ljudje potrebujejo informacije v lahkem branju.  

Ljudje morajo poznati svoje pravice.  

Vedeti morajo, 

kako pravice uveljaviti,  

se zavzeti za svoje pravice.  

Poznati morajo politične pravice.  

Poznati morajo zakone in politike,  

ki vplivajo na njihova življenja.  
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Evropska strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021 – 2030  

je poseben načrt za naslednjih 10 let. 

V načrtu piše, 

kako bo Evropska unija zaščitila  

pravice ljudi z ovirami, invalidnostmi. 

S tem načrtom želi Evropska komisija poskrbeti,  

da bodo ljudje z ovirami lahko: 

• uživali svoje pravice, 

• imeli v življenju enake možnosti  

kot vsi ostali državljani in državljanke.  
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DRŽAVLJANSKE IN POLITIČNE PRAVICE 

Avstrija 

V Avstriji lahko volijo vsi ljudje z ovirami. 

Vsi ljudje z ovirami so lahko izvoljeni.  

Avstrijski nacionalni načrt za ljudi z ovirami 2010-2020  

poudarja sodelovanje v javnem in političnem življenju.  

V načrtu piše,  

da morajo biti uradni dokumenti dostopni vsem.  

Piše tudi, 

da mora biti izobraževanje, učenje odraslih o politiki 

takšno, da ga lahko razumejo.  

 

V Avstriji ljudje z ovirami lahko sodelujejo v politiki. 

Lahko pa so zavrnjeni kot člani in članice porote ali pomočniki sodnika.  

Pomočnik sodnika pomaga sodniku, 

da se na sojenju lažje odloči. 
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Madžarska 

Madžarska ima Zakon o enakem obravnavanju  

in spodbujanju enakih možnosti. 

V tem zakonu piše o zaposlitvi, 

stanovanjih, izobraževanju in usposabljanju ter 

dobrinah in storitvah.  

V zakonu ne piše  

o sodelovanju v javnem in političnem življenju.  

 

V Madžarskem nacionalnem programu  

na področju oviranosti ali invalidnosti  

za leta med 2015 in 2025 piše,  

da morajo biti vsi ljudje vključeni v skupnost. 
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Piše, da imajo ljudje z oviramo pravico, 

da uresničujejo svoje pravice: 

• politične, 

• ekonomske in  

• socialne pravice.  

 

V madžarski ustavi piše, 

da lahko ljudje z intelektualno oviro 

še vedno izgubijo volilno pravico.  

To se zgodi,  

če imajo skrbnika ali skrbnico.  

O tem odloča sodišče.  

To pomeni,  

da madžarska ustava ne spoštuje 29. člena Konvencije.  

 

Ustava je dokument z glavnimi pravili države. 
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Portugalska 

V portugalski ustavi piše, 

da lahko vsi ljudje sodelujejo  

v javnem in političnem življenju.  

Piše tudi, da lahko eni ljudje to pravico izgubijo.  

Leta 2018 je Portugalska spremenila  

zakon o skrbništvu. 

Ampak sodniki in sodnice  

lahko še vedno odločajo o političnem sodelovanju. 

Zaradi tega lahko ljudje z intelektualno oviro 

izgubijo pravico do tega, 

da volijo in so izvoljeni.  

Na Portugalskem lahko človeka na dan volitev 

zavrnejo na volišču.  

Predsednik volilne komisije lahko  

zahteva zdravstveno potrdilo, 

da je človek zmožen voliti.  

S tem Portugalska ne spoštuje 9. člena Konvencije.   
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Slovenija 

V slovenski ustavi piše, 

da smo vsi ljudje enaki pred zakonom.  

Ne piše, da ljudje z ovirami, invalidnostmi,  

te pravice nimajo.  

Vendar pa to piše v Zakonu o volitvah v državni zbor.  

V zakonu piše,  

da eni ljudje ne morejo voliti ali biti izvoljeni. 

Zakon lahko to pravico vzame ljudem,  

ki imajo skrbnike, skrbnice.  

O tem odloči sodišče.  

 

Pomembna sta tudi Akcijski program za invalide in  

Zakon o varstvu pred diskriminacijo.  

A v nobenem ne piše,  

kako lahko ljudje z ovirami sodelujejo v političnem življenju.  

Slovenija zdaj pregleduje zakone, 

s katerimi vzamejo volilno pravico ljudem s skrbniki, skrbnicami.   
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Politična udeležba in  

aktivno državljanstvo 

 

 

Ljudje z intelektualno oviro so bili izključeni 

iz javnega in političnega življenja. 

Veliko evropskih držav ima zakone, 

s katerimi ljudem s skrbniki  

vzamejo pravico do političnega sodelovanja. 

 

Za ljudi, ki imajo skrbnika ali skrbnico, 

veljajo zakoni na način, 

kot veljajo za otroke.  

Tudi, ko so ljudje že odrasli. . 

Zaradi tega ne morejo uresničevati 

vseh državljanskih in političnih pravic. 
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Konvencija je to spremenila.  

V Konvenciji piše,  

da imamo vsi ljudje pravico sodelovati v politiki.  

Vsi imamo pravico, 

da smo vključeni v skupnost.  

To velja tudi za politično in državljansko sodelovanje.  

 

Za uresničevanje političnih pravic 

je zelo pomembno izobraževanje, učenje.  

To pomeni, da morajo imeti ljudje z ovirami 

dostop do izobraževanja, učenja.  
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Aktivni državljani in državljanke potrebujemo:  

• dostop do informacij, 

• dostop do prevoza, javnih zgradb in storitev,  

• pravno sposobnost! 

 

To, da lahko vplivamo na politike in zakone,  

je za vse državljane in državljanke 

zelo pomembno. 

To je človekova pravica. 
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Na politike in zakone vplivamo tako, 

da sodelujemo na volitvah.  

 

Ko volimo,  

sodelujemo v državljanskem in političnem življenju.   

Tudi kot kandidati na volitvah  

sodelujemo v državljanskem in političnem življenju.  

 

Sodelujemo lahko tudi na druge načine. 

Sodelujemo na protestih,  

shodih, v javnih razpravah.  

Delamo in podpisujemo peticije.  
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Ljudje z ovirami naletijo pri sodelovanju na težave.  

Težave so lahko različne: 

• Težave pri vključitvi. 

• Težave s tem, da jih nekdo predstavlja. 

• Ni dovolj storitev in zakonov za njihove potrebe.  

• Težave pri sprejemanju različnosti.  

Ljudje z ovirami potrebujejo ukrepe za premagovanje ovir.  

Sistem v državi mora biti tak, 

da spoštuje in izvaja državljanske, politične pravice.  

Sistem političnih strank in volilni sistem 

morata upoštevati potrebe vseh ljudi. 

 

Ljudje z ovirami morajo sodelovati  

v politiki in organizacijah.  

Potrebujemo dobre zakone proti diskriminaciji.  

Potrebujemo skupnost, ki pozna  

državljanske in človekove pravice.   
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Resnične zgodbe 

 

 

 

Avstrija 

V organizaciji Lebenshilfe so leta 2015 naredili skupino, 

ki se ji reče Politična skupina. 

To je skupina ljudi z intelektualno oviro, 

ki sodeluje v politiki. 

Člani in članice si med seboj delijo informacije o politiki.  

Pogovarjajo se. 

Včasih na sestanek povabijo  

ljudi iz drugih skupin.  
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Pred epidemijo korone   

so se dobili 3 do 5 krat na leto. 

Na prvih sestankih so govorili o osnovnih temah.  

Na primer kaj je demokracija in volitve v Avstriji. 

Spoznavali so programe političnih strank.  

Na sestanke so vabili ljudi iz vlade.  

 

Zdaj se pogovarjajo o drugih temah.  

Na primer migracijah. 

Migranti so ljudje iz drugih držav,   

ki se preselijo v našo državo. 

Člani in članice se pogovarjajo  

v majhnih skupinah.  

Zaključke pogovorov na koncu  

predstavijo vsem skupinam. 
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Madžarska 

F. živi s starši v Budimpešti.  

Ko je končal šolo, 

je začel delati v industrijski zadrugi. 

Zdaj dela za državno zagovorniško organizacijo. 

Druge ljudi uči veščin za neodvisno življenje.  

Kako živeti v skupnosti.  

 

V prostem času rad obiskuje dnevni center, 

gleda televizijo, posluša narodno glasbo  

in zbira DVD-je  in knjige.   

 

F. ima volilno pravico.  

Ima trdna mnenja o lokalnih politikih. 

Ve, kako odločitve politikov  

Vplivajo na njegovo življenje.  

Bere lokalni časopis in gleda novice.  

Želi informacije.  
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F. pravi, da bi morali biti politični programi 

v lahkem branju.  

V lahkem branju bi morali biti tudi volilni lističi.  

Vesel je, ker nima skrbnika.  

Lahko voli. 

 

F. je proti temu,  

da lahko sodniki in sodnice človeku vzamejo volilno pravico.  

Pravi:  

Mislim, da sodniki ne bi smeli imeti te pravice. 

Več ljudi gre na volitve, boljše je.  

Vrstnikom in vrstnicam priporočam, 

da gredo na volitve.   

Do tega imate pravico! 
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Portugalska 

Leta 2019 je 64 let staremu moškemu  

sodišče vzelo volilno pravico. 

Te pravice ni mogel dobiti nazaj.  

V zakonu piše,  

da lahko ostane brez volilne pravice.  

Sodišče je moškemu vzelo tudi druge pravice: 

• Pravico do poroke, 

• pravico do otrok, 

• pravico, da se sam preseli v drugo državo,  

• pravico, da se odloči, kje in s kom bo živel,  

• pravico, da sam podpisuje uradne dokumente. 

Sodišče mu je pravice vzelo, ker je bil alkoholik.  

Imel je intelektualno oviro. 

Sodišče je odločilo,  

da zaradi tega ne more razumeti in imeti  

svojih pravic in dolžnosti.   
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Slovenija 

V Sloveniji je sodišče človeku z intelektualno oviro 

vzelo volilno pravico.  

Takrat so lahko staršem odraslih ljudi  

še podaljšali starševske pravice.  

To pomeni, da so lahko starši 

o enih stvareh odločali  

namesto odraslih sinov in hčera.  

 

Oče se z odločitvijo sodišča ni strinjal.  

Leta 2015 se je pritožil  

Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije.  

Varuh človekovih pravic varuje pravice ljudi. 

Očeta je zanimalo,  

če odločitev sodišča krši Konvencijo.   
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Varuh človekovih pravic je povedal, 

da ima oče prav.  

Nacionalni, državni zakon ne spoštuje Konvencije.  

 

Sodišče je želelo ugotoviti, 

ali moški z intelektualno oviro  

razume volilni proces.  

Sodnica je postavila veliko vprašanj.  

To je naredila tako, 

da je bil moški razburjen.   

Počutil se je,  

da se do njega obnašajo kot do kriminalca.  
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Priporočila 

 

 

 

S projektom myPart želimo politikom in odločevalcem povedati,  

kako lahko ljudem z intelektualno oviro  

zagotovijo sodelovanje v političnem življenju.  

 

Priporočamo, kako spremeniti stvari.  

Temu rečemo priporočila.  

Naredili smo priporočila za: 

• zakone, 

• odnos skupnosti do ljudi z intelektualno oviro,  

• dostopnost, 

• aktivno sodelovanje.  
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Zakoni 

• Zakoni pravne sposobnosti ne smejo povezovati  

z volilno pravico in političnim sodelovanjem. 

 

• Pravna sposobnost človeku ne sme biti vzeta, 

ker ima intelektualno oviro.  

 

• Nadomestno odločanje  

(ko nekdo odloča namesto nas) 

je potrebno zamenjati s podpornim odločanjem 

(ko dobimo podporo, da se lahko odločamo). 

 

• Vsak človek se ima pravico pritožiti, 

tudi če ima skrbnika ali skrbnico.  
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Odnos skupnosti do ljudi z intelektualno oviro 

• Potrebujemo akcije, kampanje,  

s katerimi bomo ljudem povedali, 

da imajo ljudje z intelektualno oviro  

državljanske in politične pravice.  

 

• V teh akcijah, kampanjah,  

naj sodelujejo nevladne organizacije in  

organizacije ljudi z ovirami.  

 

• Ljudje z ovirami morajo biti obrazi teh akcij, kampanj.  

 

• Zagotoviti je potrebno,  

da bodo ljudje z intelektualno oviro sodelovali  

v volilnih razpravah na televiziji, radiju in internetu.  

 

• Vse razprave morajo biti dostopne  

ljudem z intelektualno oviro.  
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• Ljudi z ovirami je potrebno naučiti, 

kako biti aktivni državljani in državljanke.  

 

• Ljudi z ovirami je potrebno učiti uporabe  

družbenih omrežij (kot so Facebook, Instagram ali Twitter). 

 

• Na voljo mora biti izobraževanje,  

usposabljanje v državljanstvu. 

V lahkem branju.  

 

• Šole naj učencem in učenkam dajo priložnosti, 

da se naučijo svojih državljanskih dolžnosti in  

dolžnosti opravljajo.  

 

• Mladim ljudem z ovirami in brez ovir je potrebno zagotoviti,  

da se bodo lahko učili državljanstva.  

Učenje naj bo praktično  

(na primer sodelovalni proračuni v šolah, 

študentska in dijaška združenja, predsednik razreda in drugo).  
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• Družine morajo vedeti,  

kako pomembna je volilna pravice.  

O tem bi lahko družine izobrazile volilne komisije.  

 

• Organizirati je potrebno usposabljanja za: 

- nediskriminacijo, 

- pomoč ljudem z intelektualno oviro.  

Ta usposabljanja naj bodo namenjena  

članom volilne komisije na voliščih in  

drugim strokovnjakom, ki so vključeni v volilni proces.  

 

• Narediti je potrebno smernice,  

kako pomagati volivkam in volivcem z ovirami. 

Pri oblikovanju smernic naj sodelujejo nevladne organizacije in 

organizacije ljudi z ovirami.  

Te smernice je potrebno razširiti.  
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Dostopnost 

• Za vse ljudi morajo biti enako dostopni:  

- parlamenti, 

- javne zgradbe, 

- volišča in  

- vladne zgradbe.  

 

• Ljudje z ovirami morajo imeti možnost,  

da javni prostor uporabljajo enako kot vsi ostali 

državljani in državljanke.  

Z enakim dostojanstvom.  

 

• V dostopni obliki, na primer lahkem branju,  

morajo biti dostopni:  

- politični programi in 

- informacije o volilnem procesu. 
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• Ljudem z ovirami je potrebno dati možnost, 

da glasovanje na volitvah vadijo.  

Organizacije in volilna telesa bi lahko  

naredila vadbena volišča. 

To pomeni, 

da bi lahko na njih ljudje dan pred volitvami 

vadili, kako oddati svoj glas.   

 

• Volilni lističi in drugi načini oddaje glasu  

morajo biti dostopni za vse ljudi.  

Zagotovljena mora biti anonimnost  

(ne smemo vedeti, kdo je glasoval). 

Zagotovljena mora biti zaščita pred manipulacijo 

(vplivanjem na volivca ali volivko in rezultate).   

 

• Raziskati je potrebno možnosti  

elektronskega glasovanja.  
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• Zagotoviti je potrebno  

dostopen in brezplačen prevoz 

na volišče in z volišča.   

 

• Narediti je potrebno odprto in brezplačno  

telefonsko linijo za informacije.  

Linija naj bo namenjena ljudem z ovirami ali 

njihovim oskrbovalcem, asistentom.  

Na liniji naj dobijo informacije ali  

zaprosijo za pomoč. 
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Aktivno sodelovanje 

• Zberite informacije o političnem sodelovanju  

ljudi z ovirami.  

To je potrebno narediti na  

evropski, državni in lokalni ravni.  

Te informacije je treba zbrati tako, 

da bodo zaščitene osebne informacije.  

 

• Poskrbeti je potrebno,  

da na volitvah sodeluje dovolj ljudi z ovirami.  

Na evropski, lokalni in državni ravni.   

Določite število volivk in volivcev z ovirami,  

ki ga morajo države spoštovati.  

 

• Kandidatke in kandidati z ovirami  

morajo imeti denar, da pokrijejo dodatne stroške,  

ki jih imajo s sodelovanjem.  

Na primer za tolmačenje v znakovni jezik ali drugo podporo.  
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Če želite več informacij, 

prosite koga, da z vami predela dokument  

Priporočila za oblikovanje politik. 

 

Priporočila so na spletu, tukaj: https://mypart-project.eu/. 

 

 

 

  

https://mypart-project.eu/
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Zavod RISA  
www.risa.si 

 

 

 

 

 

 

 

FENACERCI  
www.fenacerci.pt 

 

 

 

 

 

 

 

Laterna Magica  
www.laterna.hu 
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