
Az Értelmileg Akadályozott Emberek
Szervezetei Nemzetközi Ligájának fellépése
a jogsértések és embertelen bánásmód ellen

Az  Értelmileg  Akadályozott  Emberek  Szervezeteinek  Nemzetközi  Ligája
(International League of Societies for Persons with Mental Handicap - rövidít-
ve: ILSMH) egy magán, közhasznú, pártokon kívül álló szervezet Brüsszelben
működő koordinációs irodával. Az egész világra kiterjedő munkát egy választ-
mány intézi,  mely kizárólag önkéntes munkatársakból áll.  A Liga az értelmi
akadályozottság legkülönfélébb aspektusaival foglalkozik, mint például a meg-
előzés, a diagnózis, a korai megsegítés, a szociális beilleszkedés, a családgon-
dozás,  az  iskolai  oktatás  támogatása,  a  szakképzés,  a  gazdasági  és  szociális
biztonság problémáival, a jogi védelemmel, a gyámság, a mielőbbi törvényes
ügyintézés elősegítésével, a családon kívüli megsegítéssel, valamint a nemzet-
közi kapcsolattartással.

A Nemzetközi  Ligának  konzultatív  státusa  van  Európában  az  Egyesült
Nemzetek  Gazdasági  és  Szociális  Tanácsában  (ECOSOC),  az  Egyesült
Nemzetek  Nevelési,  Tudományos  és  Kulturális  szervezeténél  (UNESCO),  a
Nemzetközi  Munkaszervezetnél  (ILO)  és  az  Egészségügyi  Világszervezetnél
(WHO); továbbá kapcsolatai vannak hivatalosan egyéb nemzetközi és regioná-
lis szervezetekkel.

Az alábbiakban a Liga tájékoztatója alapján (ILSMH News 13. 92.) a Liga
tanácsának 1991. október 20-i Budapesten tartott ülésén kidolgozott akciótervét
mutatjuk be, amelyet az értelmileg akadályozottak jogvédelméről, és az őket
érő embertelen bánásmód elleni fellépésről dolgoztak ki.

Hatos Gyula

Akcióterv

(Az ILSMH tudomására hozott esetek többet igényelnek a puszta jószán-
déknál, ha komolyan hinni akarunk a helyzet valódi megváltozásában. Tettre
szólítanak  minket,  de  nem  véletlenszerű  vagy  rendezetlen  és  átgondolatlan
cselekvésre: folyamatos és fáradhatatlan működésükhöz, a mindennapos, lépés-
ről lépésre haladó munkához állandóan újragondolt stratégiára van szükség. Az
ILSMH Tanácsa éppen egy ilyen stratégia kidolgozására vállalkozott legutóbbi
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budapesti tanácskozásán, melyet azóta már gyakorlatban is alkalmaz. E terve-
zetet idézzük az alábbiakban.)

Ahogy azt már korábban is jeleztük, minden hatékony lépés kezdőpontja a
szükséges információ és a megfelelő bizonyítékok összegyűjtése.  Ez érinti  a
fizikai és pszichés kérdéseket is. Ezeknek a dokumentumoknak az összeállítása
érdekében a Liga rendszeresen igényel bizonyító erejű példákat, közleményeket
a Liga folyóiratában, valamint levelezést folytat tagszervezeteivel. Nem tudjuk
eléggé hangsúlyozni ennek az „adatbázisnak” a jelentőségét.

Amennyiben a tömegtájékoztatási eszközök felhívják a Liga figyelmét egy
problémára, a második lépés minden esetben az, hogy kapcsolatba lépünk az
érintett országban működő tagszervezettel. Ilyen esetben három további lépés
következhet: amennyiben a tagszervezet ebbe beleegyezik, a Liga teszi meg a
következő lépést; ha ezt nem fogadja el, a Liga mindaddig vár, míg a Tanács fel
nem  szólítja  a  cselekvésre;  amennyiben  maga  az  érintett  tagszervezet  nem
reagál,  a  Tanács,  a  Hivatal  vagy  az  elnök  határoz  a  megteendő  lépéseket
illetően. Ezt a második lépést átgondoltan, olyan módon tervezik meg, hogy az
összhangban legyen a Liga azon vezérelvével, hogy a segítségre szorulókat nem
szabad  veszélyeztetni,  illetve  nem  szabad  az  érintett  kormányzatot  a  sérült
emberek ügyével szembefordítani.

A harmadik fázis ennek értelmében hatékony nyomásgyakorló intézkedések
kidolgozását, valamint tíz lépés egymásutánját foglalja magába. E lépések az
alábbiak:
1.  Hivatalos  levéllel  fordulnak  az  érintett  ország  miniszterelnökéhez,  egész-

ségügyi és/vagy népjóléti miniszteréhez. A levél minden esetben tartalmaz
egy jelentést és az esetre vonatkozó bizonyítékokat.

2. E levél másolatát megküldik az ILSMH tagszervezeteinek, a Tanács tagjai-
nak, a Jogi és Jogvédelmi Bizottság tagjainak, valamint mindazon szerveze-
teknek, melyek bevonását az adott kérdésben fontosnak ítélik.

3. Levéllel fordulnak a Liga tagszervezeteihez, felkérve azokat egy tiltakozó
állásfoglalás megszövegezésére, illetve arra, hogy azt küldjék meg a jogsér-
tésért felelős ország nagykövetének.

4. Felveszik a kapcsolatot az érintett országot is magába foglaló régió hivatalos
testületeivel. Egy európai ország esetében például megkereséssel fordulnak
az Európa Parlamenthez és az adott  ország Európa Parlamenthez delegált
képviselőihez. Ezzel egyidőben az érintett országban működő tagszervezetet
is felkérik, hogy informálja a Ligát arról, mely szervezetek bevonását tartja
lényegesnek.

5.  Sajtójelentést  küldenek  a  nemzetközi  sajtóügynökségeknek  és  az  érintett
ország hírközlő szerveinek.
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6.  Az  ILSMH  nem függeszti  fel  (legfontosabbnak  vélt)  „őrszem”  szerepét.
Amennyiben  ez  lehetséges  és  helyénvaló,  megkísérli  az  olyan  támogató
akciókban való részvételt is, mint a szakértői testületek felállítása, elküldése
az érintett területre, valamint anyagi támogatása, az elkészült anyagok fordí-
tása stb. Röviden: gyakorlati, azonnali hatású lépéseket tesz.

7. Megkereséssel fordul más független (nem kormányzati) szervezetekhez, mint
például az Amnesty International-hez, a Disabled International-hez, a Nem-
zetközi Vöröskereszthez, a Rehabilitation International-hez, a Vakok Világ-
szövetségéhez, a World Federation for Mental Health-hez, a Siketek Világ-
szövetségéhez.

8.  Az ILSMH ezt követően megfontolja egy hivatalos tiltakozás benyújtásának
lehetőségét az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Bizottságához, kérve a be-
avatkozást.

9.  Ezenközben az egyes eseteket feltáró és a velük szemben tett lépéseket leíró
közleményt adnak át a Liga nagygyűlésének, melynek összefoglalását meg-
jelentetik az ILSMH lapjában.

10. A határozatot hivatalosan beterjesztik az ENSZ által meghirdetett Fogyaté-
kosok Nemzetközi Évtizede végére.

Fordította: SZAUDER ERIK (1992. december)
A szövegek forrása: ILSMH NEWS (13/1992., pp. 3-4.)

Az ILSMH Tanácsának
hivatalos állásfoglalása
(nyilatkozat)

Az értelmi sérüléssel élő személyek
jogvédelméről, az embertelen bánásmód
elleni fellépésről

Az értelmi sérüléssel élő személyek világszerte ki vannak téve a fizikai és
pszichés sérelmek veszélyének. A tömegtájékoztatás arról számol be, hogy a
jogsértések gyakoriak, és ez alól egy ország sem tűnik kivételnek.

A Gyermeki Jogok Nemzetközi Konvenciója és más ENSZ-deklarációk (az
Emberi Jogok Nemzetközi Deklarációja, a Sérült személyek jogairól rendelkező
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Deklaráció, az értelmileg akadályozottak jogait érintő Deklaráció) felszólítják
az illetékeseket az értelmi sérüléssel élő személyek jogait védelmező lépések
megtételére.

Az ILSMH támogatja a Gyermeki Jogok Konvencióját és a fenti Deklará-
ciókat,  emellett  kinyilvánítja,  hogy az  értelmi  sérüléssel  született  személyek
másokkal egyenlő jogokat élveznek, ugyanazon tisztelet, azonos lehetőségek és
védelem illeti meg őket, mint ép embertársaikat.

Az  ILSMH  különösen  hangsúlyozza,  hogy  az  egyes  kormányszerveknek
pozitív  lépéseket  kell  tenniük  az  olyan  helyzetek  korrekciója  és  megelőzése
érdekében, melyekben az értelmi sérüléssel élő személy fizikai vagy pszichés
ártalomnak (vagy ilyen hatások veszélyének) van kitéve, illetve védelmet és
támogatást kell nyújtaniuk az értelmi sérüléssel élő személyek számára, hogy az
ilyen jogsértések vagy rossz bánásmód ellen jogorvoslattal élhessenek.

Az ILSMH felszólítja tagszervezeteit a következőkre:
- azonosítsanak minden jogsértést, követeljék a jogorvoslatot;
- lássák el tanácsaikkal az ILSMH-t a jelentős és széles körben tapasztalható

jogsértésekkel kapcsolatosan;
- a kormányszerveknél sürgessék az emberi jogok védelmét diszkrimináció-

mentesen szolgáló mechanizmusok működtetését;
- követeljék, hogy ezen mechanizmusok tartalmazzanak hatékony intézkedé-

seket ezen jogok megsértőivel szemben.

     Budapest, 1991. október 20.

Fordította: SZAUDER ERIK (1992. december)

Az ILSMH levele 90 ország kormányához

(Miután a Liga tevékenységének legfőbb iránya ez, az 1991. októberében
Budapesten megrendezett konferencián az ILSMH Tanácsa elemző vitát foly-
tatott a jogsértések kérdéséről. E megbeszélés eredményeképpen született meg
az alábbi fogalmazvány. Döntései sorában a konferencia megegyezésre jutott
atekintetben is, hogy állásfoglalásukat megküldik a világ összes kormányának,
melyhez az elnök által írott levelet is csatolják. Az alábbiakban teljes terjedel-
mében közöljük a levelet, melyet azóta kilencven ország államfőjéhez juttattak
el.)
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Abból a célból írok Önnek, hogy felhívjam figyelmét a mellékelt állásfog-
lalásra, melyet az Értelmi Sérültekért dolgozó Társaságok Nemzetközi Ligája
(ILSMH) Tanácsának tagjai állítottak össze legutóbbi, Budapesten megrende-
zett tanácskozásukon.

Az ILSMH-nak tudomása van arról, hogy az értelmi sérüléssel élő szemé-
lyeket  világszerte több ízben érik jogsértések,  illetve részesülnek embertelen
bánásmódban. Annak ellenére, hogy ezen jogsértések csak ritkán származnak a
kormányok  tudatos  tevékenységéből,  mégis  a  kormányoknak  kell  lépéseket
tenniük e  személyek védelme érdekében. Minden bizonnyal Ön is  ismeri  az
Egyesült Nemzetek idevonatkozó határozatait: az Emberi Jogok Deklarációját,
a Sérült személyek Jogairól rendelkező határozatot és az Értelmileg Sérültekre
vonatkozó Deklarációt.

A Tanács felkért, hogy írjak Önnek, tanácsát kérve az Önök kormánya által
az  országukban  élő  értelmi  sérüléssel  élő  személyek  jogvédelmét  szolgáló
intézkedésekkel kapcsolatban. Különös örömmel fogadnánk Önöktől egy olyan
nyilatkozatot, hogy Ön és kormánya elkötelezik magukat az ilyen jogsértések
számának csökkentése mellett, illetve amellett, hogy a felderített jogsértésekkel
szemben minden jogszerű eszközt foganatosítanak.

Ezt a témát legközelebbi, 1992 áprilisában Vancouverben, Kanadában meg-
rendezésre  kerülő  tanácskozásunkon  vitatjuk  meg,  mely  tanácskozás  részét
képezi  majd  egy  szélesebb  körre  kiterjedő,  a  sérült  emberekkel  kapcsolatos
kérdésekről  rendezett  konferenciának,  mely  a  „Függetlenség,  1992”  nevet
kapta. Nagy örömmel fogadnánk, ha megküldené nekünk a témával kapcsolatos
állásfoglalását,  hogy azt  a  Tanács  tagjainak  még a  konferenciát  megelőzően
elküldhessük, segítve így a Liga jövőbeni cselekvési programjának kialakítását.

Tisztelettel:
Victor Wahlström

elnök

Fordította: SZAUDER ERIK (1992. december)
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