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ĽUDIA S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: 

VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 

2019 NA MAXIMUM  

Inclusion Europe pripravila tento dokument, 

aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré 

nám ponúkajú európske voľby v roku 2019. 

Časti 1 a 2 sú pre priaznivcov inklúzie: 

pre sebaobhajcov, pre rodinných príslušníkov, pre 

každého, kto podporuje inklúziu a pre všetkých občanov 

Európskej únie (ďalej EÚ).  

Časť 3 je pre politické strany a ich kandidátky a 

kandidátov. Môžu ju využiť orgány zodpovedné za 

organizovanie volieb a tým umožniť, aby boli prístupné 

pre čo najväčší počet ľudí.  
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ČASŤ 1  

PREČO SÚ DÔLEŽITÉ 

EURÓPSKE VOĽBY? 

 

V máji 2019 budeme voliť nové poslankyne a nových 

poslancov do Európskeho parlamentu (ďalej EP). 

Tieto voľby sú veľmi dôležité pre ľudí s mentálnym 

postihnutím a ich príbuzných. 

Poslankyne a poslanci v EP prijímajú veľa rozhodnutí, 

ktoré ovplyvňujú životy všetkých občanov EÚ. 

Poslankyne a poslanci EP rozhodujú o zákonoch, 

napríklad o prístupnosti výrobkov a služieb, o práve 

cestovať, žiť a pracovať v rámci EÚ. 

Poslankyne a poslanci EP rozhodujú o peniazoch na 

projekty, ktoré sa budú realizovať v mnohých krajinách 

EÚ. 
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Poslankyne a poslanci EP pomáhajú vyberať predsedu 

Európskej komisie a tiež komisárov. Komisárky 

a komisári sú zodpovední napríklad za zamestnanosť, 

sociálne otázky, spravodlivosť, vzdelávanie či zdravie. 

Poslankyne a poslanci EP dohliadajú na to, aby EÚ 

dodržiavala Dohovor o právach ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

Znamená to, že je veľmi dôležité, koho zvolíme do EP. 

Je to veľmi dôležité aj pre všetkých podporujúcich 

inklúziu. 

Inclusion Europe chce dosiahnuť, aby tieto voľby priniesli 

čo najviac pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich 

príbuzných. 

 

PRÁVE VY V TOM HRÁTE DÔLEŽITÚ ÚLOHU. 

Môžete sa porozprávať s kandidátkami a kandidátmi a 

požadovať, aby poskytovali zrozumiteľné informácie. 

Môžete im povedať, aby robili veci, ktoré pomôžu ľuďom 

s mentálnym postihnutím a ich príbuzným. 

V týchto voľbách by ste mali ísť určite voliť a povedať aj 

ostatným, že ich účasť vo voľbách je dôležitá 
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PRÁVO VOLIŤ JE VEĽMI DÔLEŽITÉ PRÁVO. 

Dáva vám príležitosť rozhodovať o budúcnosti obcí  

a miest, štátov – a aj o budúcnosti EÚ. 

Niektorí ľudia majú obmedzené právo voliť kvôli zákonom 

o spôsobilosti na právne úkony.  

Nie je to správne a musí sa to zmeniť. 

Každý človek má právo voliť. 

Pre niekoho môže byť zložité voliť, pretože nie sú 

k dispozícii zrozumiteľné informácie o voľbách.  

Pre niekoho môže byť zložité voliť, pretože nemá 

k dispozícii pomoc pri rozhodovaní a možnosť vlastnú 

voľbu vyjadriť. 

Niekomu sa môže zdať, že nie je dôležité voliť, pretože 

kandidátky a kandidáti sa s ním nerozprávajú 

a nepočúvajú ich.  

Pro niekoho môže byť účasť vo voľbách problémom, 

pretože sa stará o príbuzného s postihnutím a je ťažké 

dostať sa do volebnej miestnosti.  

 

TO VŠETKO SA DÁ ZMENIŤ. 

V mnohých krajinách sa už veci menia k lepšiemu. 

Aby sa to zlepšilo ešte viac, musíme byť aktívni a využiť 

čo najviac z príležitostí, akými sú napríklad európske 

voľby. 
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EÚ JE DÔLEŽITÁ PRE ĽUDÍ S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÝCH. 

Veľa sa hovorí o tom, ako funguje EÚ, či je dôležité byť 

jej súčasťou.  

Niektorí ľudia nie sú spokojní, pretože podľa nich EÚ robí 

veľa vecí, s ktorými nesúhlasia. 

Niektorí ľudia nie sú spokojní, pretože EÚ nerobí mnoho 

vecí, ktoré by podľa nich mohla robiť. 

Inclusion Europe tieto výhrady počúva a berie ich vážne. 

Myslíme si však, že posledné roky sa veľmi zvýšil rešpekt 

k právam ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzným. 

Zlepšila sa aj kvalita ich života. 

 

A VEĽA Z TOHO JE ZÁSLUHA EÚ. 

Pretože žiť v EÚ znamená: 

 Žiť v mieri.  

V EÚ nebola nikdy vojna. 

 Zlepšuje sa kvalita života.  

Kvalita života a situácia ľudí, ktorí žijú v EÚ, sa 

dlhodobo zlepšuje. 

Áno, život je niekedy ťažký – obzvlášť pre ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich príbuzných.  

Najmä po ťažkej hospodárskej kríze. Aj napriek 

tomu, EÚ poskytuje peniaze na verejné služby 

a zabezpečuje, že sa kvalita života stále zlepšuje.1 

                                            
1 https://www.socialprogress.org/index/results  

https://www.socialprogress.org/index/results
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 Viac rešpektu k právam a inklúzii. 

Základom EÚ sú ľudské práva. 

EÚ je jediné zoskupenie štátov, ktoré podpísalo 

Dohovor o právach ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

EÚ dáva veľa peňazí, aby sa tieto práva napĺňali. 

Vždy usilujeme o lepší život. 

Musíme chrániť aj to, čo sa už podarilo dosiahnuť. 

Inclusion Europe vyzýva ľudí s mentálnym postihnutím, 

ich príbuzných a všetkých občanov EÚ: 

1. Hovorte kandidátkam a kandidátom, čo je pre 

vás dôležité (v časti 3 tohto dokumentu môžete 

nájsť niektoré témy k rozhovorom). 

2. Povedzte priateľom, príbuzným, kolegom, 

prečo sú pre vás tieto voľby dôležité a mali by 

ísť tiež voliť. 

3. Choďte voliť, aby ste si zachovali a posilnili 

práva.  

 

 


