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I. Az Akcióterv megszületése

Európa legmeghatározóbb emberi jogi szervezete, a strasbourgi székhelyû
Európa Tanács 2003-ban miniszteri értekezletet tartott azoknak a felelõs
szakpolitikusoknak a részvételével, akik a fogyatékos emberek életét
meghatározó integrációs politikákat felügyelik. Az itt elfogadott Malaga
Deklaráció elsõdleges célja az, hogy megvalósításával a tagállamok javítsák a
fogyatékos emberek és családjaik életminõségét, a hangsúlyt a társadalmi
életben való aktív részvételre és integrációra helyezve, mivel a részvételen
alapuló és hozzáférhetõ társadalom az egész lakosság érdekeit szolgálja. 

A Malaga Deklaráció eszmeiségére építve három évvel késõbb született
meg az a középtávú Akcióterv, amely a tagállamok számára konkrét terüle-
teket és feladatokat határoz meg annak érdekében, hogy megtörténhessen az
a paradigmaváltás, amely a fogyatékosságügyben korábban ismert orvosi
modell helyett az emberi jogi modell értékeit hangsúlyozza. Ennek meg-
felelõen a 2006-2015-re vonatkozó célok a fogyatékos emberek teljes
társadalmi részvételének megteremtésérõl szólnak; betegek, ellátottak helyett
pedig aktív, önrendelkezõ, látható polgárok állnak a terv középpontjában.

Az Akcióterv olyan szabályozási keretdokumentum, amelyet a tagállami
döntéshozók az adott ország állampolgárainak igényeihez mérten tudnak a
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helyi viszonyokhoz alakítani, a nemzeti jogszabályokban, programokban,
tervezési dokumentumokban érvényesíteni.

II. Az Akcióterv részletezése

A dokumentum alapelvei az anti-diszkrimináció érvényesítése; az egyenlõ
esélyek támogatása; a teljes társadalmi részvétel elõsegítése; a fogyatékosság,
mint az emberi sokféleség megnyilvánulásának megfogalmazása és tisztelete;
az emberi méltóság és autonómia elismerése; a „Semmit rólunk nélkülünk”
elv mindenkori érvényesítése egyéni és társadalmi szinten egyaránt.  

A terv az esélyegyenlõség 15 akcióterülete és az ezekhez kapcsolódó fela-
datok mellett olyan aspektusokra is felhívja a figyelmet, mint a többszörösen
hátrányos helyzetû fogyatékos emberek összetett problémái, akik még a többi
fogyatékos csoportnál is kirekesztettebb társadalmi helyzetben lehetnek. Ilyen
halmozott diszkrimináció érheti a fogyatékos lányokat és nõket, akik egyrészt
fogyatékosságuk, másrészt nemük miatt kerülhetnek hátrányos helyzetbe; de
ehhez a csoporthoz tartoznak a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek és
fiatalok, az idõsödõ fogyatékos felnõttek, valamint a különféle etnikai
kisebbségekhez tartozó fogyatékos emberek. 

Az Akcióterv elsõ akcióterülete a fogyatékos emberek politikai és
közéletben történõ részvételének támogatását fogalmazza meg. A doku-
mentum kinyilvánítja, hogy minden mûködõ demokrácia számára elõnnyel
jár, ha polgárai sokféle területen szerzett tudását és tapasztalatát hasznosítja.
A fogyatékos embereknek joguk van ahhoz, hogy közösségeik életében
aktívan szerepet vállaljanak és éljenek demokratikus jogaikkal. Különösen
fontos lenne a fiatal önérdekérvényesítõk és szervezeteik bekapcsolása a
többségi döntéshozatalba.

Az akcióterülethez kapcsolódó tevékenységek egyrészt arra irányulnak,
hogy a fogyatékos állampolgárok élhessenek demokratikus jogaikkal és
szavazhassanak az adott tagállam különféle választásain:
– senkit se lehessen pusztán fogyatékossága miatt kizárni a szavazásból; 
– biztosítva legyen az egyenlõ esélyû hozzáférés a szavazóhelyiséghez, a

szavazó lapokhoz, az e-szavazáshoz, a szavazással kapcsolatos informá-
ciókhoz, a különféle pártok kommunikációjához, az elektronikus kor-
mányzás vívmányaihoz;

– megfelelõ támogató személyzet álljon rendelkezésre ehhez a folyamathoz;
– lehetõsége legyen a szavazónak élni a titkos szavazással, éppen úgy mint

bárki másnak. 
Másrészt pedig, hogy a fogyatékos emberek megválaszthatóak legyenek, így
részt vállalhassanak az adott állam, közösség demokratikus döntéshozatali
mechanizmusaiban. 



A kulturális életben történõ részvételt hangsúlyozó passzusok szerint ez az
a terület, ahol a fogyatékos emberek - ugyanúgy, mint a társadalom bármely
tagja - leginkább élhetnek a különbözõség jogával. A fogyatékos embereknek
biztosítani kell a hozzáférhetõséget a kultúra és a sport különféle területeihez
annak érdekében, hogy mind alkotóként vagy versenyzõként, mind pedig
nézõként részt vehessenek ezekben a többségi tevékenységekben.  

Az akcióterülethez kapcsolódó speciális feladatok kitérnek egyrészt azok-
ra a helyzetekre, amikor a fogyatékos emberek befogadóként jelennek meg a
kulturális- és sportéletben:
– egyenlõ hozzáférést kell biztosítani mindenki számára a különféle

kulturális intézményekhez, az ezekhez kapcsolódó információhoz,
valamint a kultúra „termékeihez” (könyvekhez, kiállításokhoz, filmekhez,
színházi elõadásokhoz);

– ugyanez vonatkozik a sport létesítményekre és ezek programjaira.
Az Akcióterv kiemeli azokat a helyzeteket is, amikor a fogyatékos emberek
aktív szerepet vállalnak a kultúra és a sport területén:
– az állami televízióban jelenjenek meg munkatársként fogyatékos szakem-

berek;
– a kulturális és sportélet különféle intézményeiben alkalmazzanak nagyobb

számban fogyatékos munkatársakat;
– az ezekben az intézményekben dolgozók kapjanak felkészítést a fogya-

tékos kolléga speciális igényeirõl, a befogadás lehetséges módjairól;
– biztosítani kell, hogy a fogyatékos mûvészek és sportolók nem fogyatékos

kollégáikhoz hasonlóan meg tudjanak élni tevékenységükbõl.

Az információhoz és kommunikációhoz történõ egyenlõ hozzáférés
biztosítása nélkül az aktív társadalmi részvétel és az önérvényesítõ, felelõs
döntések meghozatala szinte elképzelhetetlen. A tagállamoknak el kell kez-
deniük használni azokat a modern technológiákat (internet, e-kommunikáció,
videotelefonok, stb.) és hagyományos eszközöket (Braille és Easy to Read
kiadványok, CD ROM formátumú anyagok, hurok erõsítõ beépítése, jelnyelvi
tolmács alkalmazása, stb.), amelyek megszûntetik ezeket a kommunikációs
akadályokat. 

Az akcióterülethez kapcsolódó feladatok a következõk:
– képzéseket kell biztosítani a fogyatékos emberek számára, hogy tudjanak

élni az információs társadalom modern vívmányaival (pl. e-képzések, IT-
képzések);

– az állami szereplõk számára is képzéseket kell biztosítani, hogy
megismerhessék a fogyatékos ügyfelek speciális igényeit, a rendelkezésre
álló akadálymentesítési megoldásokat, ezek alkalmazásának mikéntjét; 
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– ellenõrizni kell, hogy az egyenlõ hozzáférés biztosítása a közhasznú infor-
mációkhoz valóban megtörténik-e, és ez összhangban van-e az Egyetemes
Tervezés nemzetközi szabályaival;

– a magánszektor szereplõit ösztönözni kell arra, hogy termékeiket, szol-
gáltatásaikat tegyék hozzáférhetõvé a fogyatékos fogyasztók számára is. 

A többségi oktatás lehetõségeihez történõ hozzáférés mindannyiunk
személyes fejlõdésének alapja. A dokumentum kiemelt jelentõséget tulajdonít
a magas minõségi kritériumoknak megfelelõ korai fejlesztésnek, az alap- és
középfokú oktatásnak, a felsõoktatásban való részvétel növelésének és az
élethosszig tartó tanulás igénybevételének, hiszen ezek az eszközök azok,
amelyek a munkaerõpiaci részvétel sikerességét meghatározhatják. A
befogadó iskola mind a fogyatékos, mind pedig a nem fogyatékos diákok
elõnyére szolgál; egy olyan közösségre ad példát, ahol az emberi
különbözõség érték, és nem diszkriminációs alap. 
Speciális tagállami feladatok a befogadó oktatással kapcsolatosan:
– létre kell hozni azokat a jogszabályokat, szakpolitikákat és szakmai

programokat, amelyek a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnõttek
befogadását segítik elõ a többségi oktatás, képzés intézményeibe; 

– meg kell erõsíteni azokat a szakmai szolgáltatókat, akik a fogyatékos
gyerekek, fiatalok és felnõttek speciális igényeit hivatottak feltárni, vala-
mint számukra egyéni fejlesztési tervet hivatottak készíteni;

– folyamatosan monitorozni kell azokat a szakmai szolgáltatókat, akik az
egyéni fejlesztési tervek koordinált megvalósításáért felelõsek, annak
érdekében, hogy a fejlesztés, oktatás valóban a munkaerõpiaci beillesz-
kedést támogassa; 

– képzéseket kell biztosítani minden olyan szakembernek, aki a többségi
oktatás különféle színterein fogyatékos tanulókkal foglalkozik, kerül kap-
csolatba; 

– a különféle oktatási intézmények curriculumaiba be kell építeni a különbö-
zõség, a másság elfogadását segítõ, társadalmi érzékenyítõ programokat; 

– biztosítani kell, hogy az oktatási intézmények, valamint a képzés során
használt eszközök, segédanyagok minden diák számára egyenlõen hozzá-
férhetõek legyenek;

– a fogyatékos gyermekek szüleit, családját aktív partnerként kell bevonni a
fejlesztési folyamatba.

A megfelelõ munka megszerzése és hosszútávú megtartása önállóságot ad
a munkavállaló számára. Ugyanakkor az egész társadalom gazdasági érdeke
is, hogy minél több fogyatékos munkavállaló tudjon sikeresen boldogulni a
munkaerõpiacon, s így adófizetõként tudjon hozzájárulni közössége fejlõdé-
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séhez. Az Akcióterv hangsúlyozza, hogy a fogyatékos munkavállalók szerte-
ágazó tudásának megjelenése a munkaerõpiacon hozzáadott értéket jelent
mind a munkáltató, mind pedig a munkahelyi közösség számára, így el kell
mozdulni a kizárólag védett lehetõségeket biztosító rendszerektõl azok felé a
nyílt piaci megoldások felé, amelyek a köz- és a magánszférában egyaránt
teremtenek munkahelyeket.  

A sikeres munkaerõpiaci integrációt megalapozó feladatkörök a következõk:
– biztosítani kell, hogy a fogyatékos emberek munkaképességének felmérése

a megmaradt képességeket mutassa és ne a hiányokat, valamint hogy ez a
felmérés reális alapot nyújtson a késõbbi munkaerõpiaci integrációhoz;

– támogatni kell a fogyatékos emberek egyenlõ esélyû hozzáférését a pálya-
választási tanácsadáshoz, a különféle felnõttképzési lehetõségekhez, vala-
mint a munkaerõpiaci szolgáltatásokhoz; 

– biztosítani kell, hogy a fogyatékos álláskeresõket és munkavállalókat ne
érje diszkrimináció a foglalkoztatás egyetlen aspektusát tekintve sem
(toborzás, kiválasztás, karrier lehetõségek); 

– információval, képzésekkel kell támogatni a munkáltatókat abban, hogy
miképpen tudnak hosszútávon fogyatékos munkavállalót foglalkoztatni
(toborzás, kiválasztás, szükséges átalakítások elvégzése, belsõ képzések a
munkatársaknak és a menedzsmentnek); 

– érdekeltté kell tenni a munkáltatókat és a fogyatékos munkavállalókat a
hosszútávú foglalkoztatásban;

– ki kell építeni azt a szolgáltatási hálót, amely a fogyatékos munkavállalók
védett munkahelyekrõl a nyílt piacra történõ tranzitálását támogatja; 

– támogatni kell a fogyatékos emberek aktív részvételét a szakszervezetek
munkájában.  

A mindenki számára befogadó társadalom csak akkor teremthetõ meg, ha a
minket körülvevõ épített környezet akadálymentesen használható bármely
állampolgár számára. A jelenlegi világ tele van olyan környezeti
akadályokkal, amelyek lehetetlenné teszik, például a fogyatékos emberek
különbözõ igényû csoportjai számára, hogy alapvetõ jogaikat gyakorolják. Az
Akcióterv arra bátorítja a tagállamokat, hogy használják az Egyetemes
Tervezés elveit az épített és tárgyi környezet kialakításakor egy olyan világ
megalkotására, amely mindannyiunk számára egyformán jól használható. 
Az épített környezet átalakításával kapcsolatos feladatok a következõk:
– biztosítani kell, hogy a tagállamok minden szakpolitikai területen érvé-

nyesítsék az egyenlõ esélyû hozzáférés elveit;
– ki kell alakítani azokat a standardokat, amelyek a középületekhez (bele-

értve a mûemlék épületeket) és közterületekhez történõ egyenlõ esélyû
hozzáférést támogatják;



187

– be kell építeni azoknak a szakmáknak a curriculumába az Egyetemes
Tervezés elveit bemutató stúdiumokat, amelyek az épített környezet létre-
hozásával és átalakításával foglalkoznak (építészek, város tervezõ
mérnökök, kulturális örökség megõrzéséért felelõs szakemberek stb.);

– támogatni kell az Egyetemes Tervezés elveit és gyakorlatát népszerûsítõ
szakmai centrumok létrehozását;

– biztosítani kell, hogy a fogyatékos embereket kísérõ segítõ állatok is be-
mehessenek a középületekbe és a közterületekre; 

– a különféle épületek evakuálási tervének megtervezésekor a fogyatékos
emberek igényeit figyelembe kell venni. 

Az Akcióterv hetedik akcióterülete a mindenki számára használható köz-
lekedési hálózatok fontosságát emeli ki. A közlekedés tervezésekor szintén
az Egyetemes Tervezés elveit kell szem elõtt tartani, hiszen ezek a jól hozzá-
férhetõ rendszerek lehetnek az elõfeltételei az önálló életvitel megterem-
tésének sok társadalmi csoport számára. 

Az egyenlõen hozzáférhetõ közlekedési hálózatok megteremtéséhez
kapcsolódó tagállami feladatok a következõk:
– a közlekedési hálózatok kialakításakor figyelembe kell venni azokat a

nemzetközi stratégiákat, standardokat, irányelveket, amelyek a mindenki
számára történõ használhatóságot támogatják;

– ki kell építeni azt az együttmûködési mechanizmust, ahol a közlekedési
szektor szereplõi, a fogyatékos emberek érdekvédelmi és szakmai szerve-
zetei, valamint az illetékes hatóságok egyeztethetik érdekeiket;

– folyamatosan ellenõrizni kell, hogy az egyenlõ hozzáférés biztosításának
szabályait betartják-e a közlekedési rendszerek kiépítésekor, mûködte-
tésekor, átalakításakor;

– a közlekedési területen dolgozók számára képzéseket kell biztosítani a
fogyatékos utasok speciális igényeirõl, a segítés gyakorlati módjairól,
valamint az egyenlõ hozzáférés biztosításának technikáiról, eszközeirõl;

– az állami tulajdonú rendszerek mellett, a magánkézben lévõ közlekedési
vállalatokat is ösztönözni kell az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítására
saját hálózataikban; 

– biztosítani kell, hogy a közlekedési eszközök egyenlõ esélyû hozzáfé-
résének biztosítása mellett, az ezekhez a rendszerekhez kapcsolódó
információ és ügyintézés is akadálymentes legyen; 

– elõ kell segíteni, hogy a fogyatékos embereket segítõ állatok is igénybe
tudják venni a közlekedési szolgáltatásokat;

– biztosítani kell, hogy a mozgásukban akadályozott emberek számára fenn-
tartott parkolóhelyeket illetéktelenek ne foglalják el. 



Az önálló lakhatással kapcsolatosan az Akcióterv sokféle problémára keres
megoldást. Minden embernek joga eldönteni azt, hogy hol és kikkel él. A
dokumentum ennek alapján arra biztatja a tagállamokat, hogy építsék ki
azokat a közösségi alapú szolgáltatási alternatívákat, amelyek lehetõvé teszik
a fogyatékos emberek számára is, hogy az intézményi elhelyezés helyett
önállóan vagy családjaikkal éljenek. 

A kérdéskörhöz kapcsolódó tagállami tennivalók a következõk:
– össze kell hangolni, mindazokat a szakpolitikákat, amelyek a fogyatékos

emberek életminõségét pozitív irányba változtató közösségi alapú
szolgáltatások megteremtését célozzák, 

– biztosítani kell, hogy a magas minõségi kritériumoknak megfelelõ közös-
ségi alapú szolgáltatások és az alternatív lakhatási modellek, lakás-
programok, amelyek a fogyatékos emberek nagy intézményekbõl történõ
kikerülését és önálló életvitelük megalapozását segítik, mindenki számára
hozzáférhetõek legyenek;

– biztosítani kell, hogy az önálló lakhatáshoz kapcsolódó információk és
tudnivalók mindenki számára egyenlõen hozzáférhetõek legyenek;

– létre kell hozni azokat a struktúrákat, amelyek segítik a fogyatékos
embereket abban, hogy kiválaszthassák és alkalmazzák saját segítõiket;

– megfelelõ képzést kell biztosítani azoknak a személyi segítõknek, akik a
fogyatékos emberek önálló életvitelét támogatják;

– támogatni kell a fogyatékos emberek családjait abban, különös tekintettel
a súlyos és halmozottan sérült emberek családjaira, hogy hozzáférjenek
azokhoz a képzésekhez, amelyekkel leginkább javíthatják családtagjuk és
a család életminõségét.    

A fogyatékos emberek számára hozzáférést kell teremteni a többségi
egészségügyi ellátás lehetõségeihez. A rájuk vonatkozó ellátások, egyéni
fejlesztési tervek kialakításakor véleményüket (speciális esetekben képvi-
selõik véleményét) minden esetben ki kell kérni. Az egészségügyben dolgozó
szakemberek számára az Akcióterv szerint olyan képzéseket kell szervezni,
ahol információt kaphatnak a fogyatékosságügy emberi jogi modelljérõl is,
hogy ne kizárólag az orvosi aspektusokat vegyék figyelembe a mindennapi
munka során. 

A területhez kapcsolódó feladatok az alábbiak:
– biztosítani kell mindenki számára az egyenlõ esélyû hozzáférést az állami

és privát egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó
információkhoz;  

– támogatni kell a fogyatékos emberek családjait abban, hogy számukra
érthetõ és értelmezhetõ formában kapják meg azokat az információkat,
amelyekkel sérült családtagjuk életminõségén változtathatnak;
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– képzéseket kell biztosítani az egészségügyben dolgozó szakemberek
számára a fogyatékos emberek speciális igényeirõl. 

A komplex rehabilitáció elveit a tizedik akcióterület tartalmazza. Olyan
programok, szolgáltatások, kezdeményezések és ellátási struktúrák kiala-
kításáról és megvalósításáról van itt szó, amelyek a fogyatékos emberek
fizikai és szellemi önállóságát segítik elõ. A fejlesztések olyan egységes
szakmapolitika és struktúra megalkotását szolgálják, ahol az orvosi, a
szociális, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció elemei a fogyatékos
emberek társadalmi integrációját szolgálják.  

Az akcióterülethez kapcsolódó tagállami feladatok az alábbiak:
– létre kell hozni, végre kell hajtani és folyamatosan jobbítani kell a komplex

rehabilitációs rendszereket megalapozó szakpolitikákat és programokat;
– biztosítani kell, hogy a fogyatékos emberek, családjaik, képviselõik részt

vehessenek a komplex rehabilitációs rendszerek megtervezésében, kiala-
kításában, valamint a mûködés értékelésében is;

– biztosítani kell, hogy a komplex rehabilitációs szolgáltatások hozzáfér-
hetõek legyenek mindenki számára, valamint, hogy találkozzanak az
egyén igényeivel is;

– a mainstream1 megoldások mellett, amennyiben szükséges, létre kell hozni
olyan rehabilitációs centrumokat is (megfelelõ szakmai teammel és
eszközparkkal), amelyeket fogyatékos emberek vesznek elsõsorban igénybe.

1 Ez azt jelenti, hogy a fogyatékosügy kulcskérdései jelenjenek meg azokban a többségi
szakmapolitikákban, amelyek a társadalom szereplõinek életét általában meghatározzák. A
fogyatékosságügy ezentúl, ne szegregált rétegpolitika legyen, hanem biztosítsuk a
fogyatékos állampolgárok számára is a szakmapolitikai folyamatokban való széles körû
részvételt, valamint azt, hogy ezeknek az embereknek a nagyon különbözõ igényei és
tapasztalatai legyenek a döntési folyamatok középpontjában minden olyan esetben, amikor
ezeknek a döntéseknek bármilyen közvetlen vagy közvetett hatása van a fogyatékos emberek
életére. Ez a stratégia a fogyatékos emberek problémáinak integrációját jelenti a
szakmapolitikai folyamatok minden szakaszában – a tervezéstõl a megvalósításon át a
monitoring folyamatokig, valamint az értékelõ tevékenységig. A fogyatékos emberek
problémáinak beágyazásával párhuzamosan a tartósan fennmaradó egyenlõtlenségek
feltétlenül szükségessé teszik a kifejezetten a fogyatékos embereknek szánt konkrét
intézkedések megvalósítását is. (Az Európai Bizottság COM 650 (2003) Közleménye
alapján)


