
A fogyatékossággal élő személyek jogai a koronavírus-járvány idején  

 A Disability Rights Monitor jelentésének könnyen érthető összefoglalója 

Ez a jelentés felhívja a figyelmet  
a koronavírus-járványra, és arra,  
ahogy ez a fogyatékossággal élő személyeket,  
köztük az értelmi fogyatékossággal élő személyeket 
érinti.  

A jelentés egy felmérés eredményeit mutatja be.  
A felmérés arról szól,  
hogyan érvényesülnek a fogyatékossággal élők jogai 
a koronavírus járvány idején.  

A jelentést 7 fogyatékosügyi szervezet készítette.  

A felmérés során sok bizonyítékot gyűjtöttek össze  
134 ország lakóitól.  
A felmérés során sok fogyatékossággal élő ember  
mondta el a tapasztalatait. 

Ez jelentés azt mutatja be,  
hogy milyen hatással van a koronavírus-járvány 
a fogyatékossággal élő személyek életére. 
  
A felmérés azt mutatja,  
hogy sok ország nem figyelt eléggé 
a fogyatékossággal élő személyek 
élethez és egészséghez való jogára.  
 
Vannak olyan országok,  
ahol a fogyatékossággal élő embereket  
magukra hagyták. 
Más országokban pedig 
csak rontottak a helyzetükön  
a járvány elleni védekezés során. 
Voltak olyan fogyatékos emberek,  
akik nem kaptak megfelelő orvosi ellátást, 
és olyanok is,  
akiknek túlzsúfolt intézményekben kellett élniük. 
Ez sok szenvedést okozott. 
Sokan elkapták a vírust, 
és sokan haltak meg a vírus miatt. 



A jelentés szerint az országok abban is hibáztak,  
hogy nem vonták be a fogyatékossággal élőket  
a döntéshozatalba. 

A jelentés áttekintése 

A koronavírus-járvány elején  
a fogyatékosügyi szervezetek sok üzenetet kaptak 
aggódó fogyatékossággal élő emberektől. 

Ez a felmérés azért készült,  
hogy több információt kapjunk a helyzetről.  
A jelentés arról is szól,  
hogy az országoknak hogyan kellene megvédeniük 
a fogyatékossággal élő emberek jogait.  

A felmérésben fogyatékossággal élő emberek, 
fogyatékosügyi szervezeteket  
és bizonyos országok kormányai vettek részt. 

Sok kérdést tettek fel nekik. 
A jelentés az ő válaszaikat foglalja össze.  

A jelentésben erről a 4 nagy témáról van szó: 
• Intézményekben lakó  

fogyatékossággal élő személyek helyzete 
• Közösségi támogatás 
• Milyen hatással van a vírus  

a fogyatékossággal élők nők, gyermekek,  
valamint hajléktalan fogyatékos emberek életére? 

• Egészségügyi ellátás 

Az 1. és a 2. rész arról szól, 
hogy miért és hogyan készült el a jelentés.  
A legtöbb válasz a fogyatékossággal élő emberektől 
és az ő szervezeteiktől érkezett. 
134 országból érkezett válasz, több mint 2000 embertől. 

Nem sok válasz érkezett kormányoktól. 
Ez azt mutatja,  
hogy a kormányok nem eléggé befogadóak 
a fogyatékossággal élő emberekkel szemben. 

Kevés olyan szervezet válaszolt, 



amik az emberi jogok érvényesülését ellenőrzik. 
Ezt aggasztó, mert úgy tűnik, 
senki sem ellenőrzi folyamatosan,  
hogy mi történik a fogyatékossággal élő emberekkel. 

A 3. rész a világ különböző országaiban, 
intézményekben lakó  
fogyatékos személyek helyzetét mutatja be. 

Az intézményekben nagyon sok ember halt meg. 
Nem volt információjuk arról,  
hogyan legyenek biztonságban. 

Az intézményekben nagyon sokan  
nem kaptak segítséget az orvosoktól és az ápolóktól. 
Az intézményi ellátást sérti az emberek jogait.  
Az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezménye kimondja,  
hogy ennek véget kell vetni. 
Az embereknek joguk van az önálló élethez. 

A történtek miatt egy nemzetközi csoport 
az intézmények végleges bezárásán kezdett dolgozni. 

A 4. rész arról szól, hogy a járvány alatt  
milyen komoly akadályokba ütközött  
a fogyatékossággal élő emberek támogatása. 

Sokan olyan alapvető dolgokhoz sem jutottak hozzá, 
mint: 

• élelmiszer 
• egészségügyi ellátás 
• személyi segítés, támogatás. 

Ez a rész szól a lezárások miatti elszigeteltségről is. 
És arról, hogy miként hatott az elszigeteltség 
az emberek mentális egészségére. 

Az elszigeteltség növelte  
az erőszakot és a bántalmazást.  

Az 5. rész azokról szól,  
akiknek többszörösen hátrányos helyzetben vannak: 

• fogyatékossággal élő lányok és nők 
• fogyatékossággal élő gyermekek 
• fogyatékossággal élő idős személyek 



• fogyatékossággal élő hajléktalan személyek 
• értelmi fogyatékossággal élő személyek 
• pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek 
• távoli, kis falvakban élő fogyatékos személyek 

Ez a rész azt mondja,  
hogy a koronavírus-járvány idején  
sok fogyatékossággal élő gyermek  
nem kapott megfelelő oktatást. 
Sok fogyatékossággal élő nő lett erőszak áldozata. 
A kis falvakban élők nem kaptak megfelelő                                            
tájékoztatást 
és orvoshoz sem tudtak elmenni.  

A 6. rész arról szól, hogy vannak olyan országok,  
ahol a fogyatékosságuk miatt  
felfüggesztették vagy megtagadták  
a fogyatékossággal élők kezelését. 
Ez diszkrimináció, vagyis hátrányos megkülönböztetés. 

Az emberek azt mondták,  
hogy a korona-vírus járvány miatt  
drágábbak lettek a gyógyszerek  
és leálltak a rendszeres egészségügyi kezelések.  

Következtetések 

A felmérés azt mutatja, hogy a koronavírus-járványnak  
lesújtó következményei vannak  
a fogyatékossággal élő emberek helyzetére,  
jogaik érvényesülésére. 

A felmérés azt is megmutatja,  
hogy az országoknak befogadóbbnak kell lenniük. 
Tiszteletben kell tartaniuk  
a fogyatékossággal élő emberek jogait. 

A jelentés 11 javaslatot fogalmaz meg  
a döntéshozók számára: 

• Védjék meg a fogyatékossággal élő személyek                                   
jogait.  



• Biztosítsák az élelemhez, a gyógyszerekhez  
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

• Biztosítsák az egészségügyi ellátásokhoz  
és kezelésekhez való hozzáférést.  
Vessenek véget a diszkriminációnak. 

• Ne kerüljenek többen intézményekbe. 
Az intézmények helyett erősítsék   
a közösségi-alapú támogatást. 

• Biztosítsanak egyenlő támogatást  
a fogyatékossággal élők számára. 

• Vonják be a fogyatékossággal élők embereket  
az őket érintő döntésekbe.  

• A vírus elleni védekezés során 
védjék meg a fogyatékossággal élő embereket. 
Fordítsanak kiemelt figyelmet  
a többszörösen hátrányos helyzetű csoportokra.                                     
Mint pl. a fogyatékossággal élő lányok,  
vagy a kis településeken élők. 

• Kezeljék kiemelt célként az inklúzív oktatást. 
Vagyis a fogyatékossággal élő gyermekek 
tanuljanak együtt a nem fogyatékos gyermekekkel.  

• Készítsenek mindenki számára hozzáférhető                           
tájékoztatást a koronavírus-járványról                                                        
és az egészségügyről. 

• Képezzék a szakembereket,  
hogy többet tudjanak a fogyatékossággal élőkről.                         
Biztosítsák az érintettek igazságszolgáltatáshoz                                     
való hozzáférését. 


