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Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.
W tej ulotce znajdą Państwo najważniejsze informacje o tym,
co Konwencja mówi na temat równości i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych.

Konwencja mówi, że osoby niepełnosprawne są równe wobec prawa, na równi z wszystkimi innymi osobami. Przysługuje im taka sama ochrona prawna i korzyści jak pozostałym obywatelom.
Dyskryminacja to traktowanie kogoś gorzej niż kogoś innego w takich samym warunkach. W przypadku
osób niepełnosprawnych dyskryminacja sprowadza się do wykluczenia lub ograniczania danej osoby ze
względu na jej niepełnosprawność.
Konwencja zobowiązuje państwa, które ją podpisały do wprowadzenia zakazu dyskryminacji oraz zapewnienia osobom niepełnosprawnym takiej samej dla wszystkich i skutecznej ochrony przed nią (artykuł 5).
Równe traktowanie to zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans z innymi. Jest to możliwe
wtedy, gdy w odpowiedni sposób zrekompensuje się ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Konwencja mówi o „racjonalnym usprawnianiu” – czyli wprowadzeniu w otoczenie osoby niepełnosprawnej takich zmian, które sprawią, że jej niepełnosprawność będzie jak najmniej odczuwalna a osoba
niepełnosprawna będzie mogła, na równi z innymi, korzystać ze wszystkich praw człowieka (artykuł 2).
Ważnym prawem związanym z równością jest bycie podmiotem prawa oraz posiadanie
przez osoby niepełnosprawne zdolności prawnej – we wszystkich dziedzinach życia, na
równi z innymi osobami.
Konwencja zobowiązuje państwa, które ją podpisały do zapewnienia osobom niepełnosprawnym koniecznej pomocy, której mogą potrzebować przy korzystaniu ze swej
zdolności prawnej. Pomoc ma być wolna od nadużyć, szanować prawo i wolę osoby
niepełnosprawnej. Pomoc będzie podlegała nadzorowi (artykuł 12).
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Oznacza to, że stosowane do tej pory w Polsce całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub cierpiącej na zaburzenia psychiczne i przeniesienie jej praw na opiekuna
lub kuratora w kontekście zapisów Konwencji nie powinno być uznawane.
W tej kwestii rząd polski, przy akcie ratyfikacyjnym, złożył odpowiednie oświadczenie. Środowiska osób
niepełnosprawnych zapowiedziały, że w tej sprawie będą się domagać zmiany polskiego prawa w kierunku
zapewnienia dyskryminowanym grupom równego dostępu do praw człowieka i podstawowych wolności.

•

niepełnosprawne kobiety i dziewczęta szczególnie często i na różne sposoby są dyskryminowane

Konwencja zobowiązuje państwa, które ją podpisały do zapewnienia im pełnej możliwości korzystania ze
wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności (artykuł 6).

•

niepełnosprawne dzieci powinny być objęte szczególną troską. Mają takie prawa jak inni, także prawo
do swobodnego wyrażania swego zdania w sprawach, które ich dotyczą a ich opinie powinny być traktowane z uwagą i zainteresowaniem.

Konwencja podkreśla, że wszystkie działania dotyczące dzieci, muszą zawsze opierać się o ich najlepszy
interes (artykuł 7).

•

ważną kwestią jest zmiana świadomości społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych. To, jak myślimy o osobach niepełnosprawnych może być albo największą przeszkodą albo też największą pomocą
w ich włączaniu w życie społeczne i umożliwianiu im korzystania z praw i wolności.

Konwencja ujmuje kwestie zmiany świadomości społecznej i postaw w osobnym artykule i za szczególnie
ważne uznaje:

•
•
•
•
•
•

podnoszenie społecznej świadomości niepełnosprawności, szacunku wobec osób niepełnosprawnych,
ich praw i wolności
przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i szkodliwym praktykom, na jakie mogą być wystawione
osoby niepełnosprawne
promowanie potencjału, zdolności, zasług osób niepełnosprawnych i ich wkładu we wspólne dobro
przekazywanie dzieciom w ramach systemu edukacji szacunku dla osób niepełnosprawnych
zachęcanie pracowników środków masowego przekazu do przedstawiania osób niepełnosprawnych
zgodnie z zaleceniami Konwencji
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