
What did we do in this project, and why?

Mit és miért tettünk ebben a projektben? 



A history of Eastern European disability rights 
Fogyatékossággal élő emberek jogai Kelet-Európában

• State-socialist past before 1990 → a long-lasting heritage after 1990

• Az államszocialista múlt (1990 előtt) →máig tartó hatás

• This is a global struggle for accessibility and disability rights since the 1970s and 
1980s

• Az egyenlő jogokért való harc fogyatékosügyben globális az 1970-1980-as évektől

• Today: a grand story of progress & hopes → a story of continued exclusion 
from rights and spaces? 

• Mai helyzet: “nézd az előrehaladást!” → “ma is rendszerszintű a kirekesztés!”



Where did we start?  - Honnan indultunk? 



Struggles in the 1980s and 1990s – A ‘80-as és ‘90-es évek harcai 



The plaintiff, a wheelchair-user man before a Budapest 
court in a precedent case in 2002, against an inaccessible 
restaurant.

Nagy Bendegúz felperes 2002-ben a bíróság előtt, a Centrál
kávéház elleni perében (Peszlen Zoltán ügyvéddel). 





What has changed? – Mi változott? 
(Some) Issues in the Past - Néhány tényező a múltban (Some) Issues Today – Néhány tényező ma 

Little awareness about disability rights
Kevés és gyenge emberi jogi garancia 

Numerous disability rights laws
Számos emberi jogi törvény garantálja az egyenlő jogokat

Laws on the built environment had little to offer to disabled people

Az építési szabályok kevéssé támogatták az akadálymentességet 
Better laws and standards for the built environment
Fejlettebb és jobb törvények és építési szabványok vannak

Countries worked on their own to solve social problems 
Az országok és kormányok maguk feleltek mindenért

EU-laws & EU-funds influence policies in Czechia, Slovakia and Hungary

Az EU maga is szabályozza a kérdést és sok EU-s forrás is elérhető 

Very few good practices (buildings, city spaces, transport lines etc)
Kevés volt ez elérhető jó példa jól akadálymentesített épületekre 

Many good practices are available and published 
Számos jó példa elérhető

Governments and public bodies had little accountability
A közintézmények és kormányok kevéssé voltak számonkérhetők

Government and public bodies are accountable for errors
A számonkérhetőségre több lehetőség van 

‘Accessibility’ was less inclusive to all members of society
Az akadálymentesség inkább csak a mozgássérültek ügye volt

‘Universal design’ is a concept for all 
Az ‘egyetemes tervezés’ elve mindenkire tekintettel van



Our message from this project is:

Despite progress in accessibility, there is systemic and serious violation of 
accessibility principles in Czechia, Hungary and Slovakia. 

There is systemic misuse of public funds in all three countries. 

A projekt üzenete:

Habár történt előrelépés, rendszerszintű és súlyos az akadálymentesítési 
szabályok megsértése mindhárom országban. 

A közpénzek elköltése szabálytalan e tekintetben mindhárom országban. 



How do we know what we know? – Honnan tudjuk, amit tudunk? 



What did we do in this project? – Mit tettünk a projektben?

• Created knowledge – Tudást hoztunk létre
• Policy analyses in 3 countries (‘Situation analysis’ – what is written in laws and what is done in 

practice?) – Szakpolitikai elemzések 3 országban (‘Szituáció analízis – mi van a törvényben és 
mi megy a gyakorlatban?)

• Good practices and lessons learned reports in 3 countries – ‘Jó gyakorlatok’ jelentés 
mindhárom országban

• Empowered users of buildings – Az érintettek képzése, tudásátadás
• Accessibility monitoring toolkit + training for activists to use it – Akadálymentesítési teszt 

készítése és képzések a használatra 

• “Speak truth to power” – Advocacy actions – Érdekvédelmi kampány és a 
döntéshozók elérése Mo-n és az EU-ban
• Advocacy event for EU decision makers in the European Parliament 6 Dec 2022 – Rendezvény 

az EU Parlamentben, Brüsszelben december 6-án
• National level campaigns – Minden ország hazai akciókat is indított 



Thank you for your attention – Köszönöm a figyelmet

International@meosz.hu

Illustrations by Eni Simonyi

mailto:International@meosz.hu
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