
Az amerikai Harvard Egyetem 
online konferenciát tarott április 14-én.
A konferencia az ENSZ-nek írt 
árnyékjelentésekről szólt. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ Egyezmény leírja, 
hogy milyen jogai vannak 
a fogyatékossággal élő embereknek.
Az Egyezmény azt is leírja,
hogy az országoknak hogyan kell támogatniuk
a fogyatékossággal élő embereket.

Az egyezményhez sok ország csatlakozott. 
A csatlakozó országok vállalták,
hogy betartják az Egyezményben leírtakat. 

Az Egyezmény megvalósulását
a Fogyatékossággal élő személyek jogainak 
Bizottsága ellenőrzi. 
A Bizottság ellenőrzi,
hogy az országok betartják-e 
az Egyezményben leírtakat. 

A csatlakozó országoknak 
4 évente jelentést kell küldeniük a Bizottság felé.
Az országok a jelentésben leírják, hogy

• hogyan támogatják 
 a fogyatékossággal élő embereket

• mit tesznek azért, 
hogy betartsák az Egyezményben
leírtakat. 

ENSZ árnyékjelentés – 
Lehetőség önérvényesítőknek

Az ENSZ Egyezmény célja



Fogyatékossággal élő emberek
és érdekvédő szervezetek is 
írhatnak jelentést a Bizottságnak.
Ezt árnyékjelentésnek nevezzük. 
Az árnyékjelentésben 
a fogyatékossággal élő emberek 
és szervezeteik leírhatják,
hogy tiszteletben tartják-e a jogaikat 
az adott országban. 

Egyre több országban írnak árnyékjelentést
önérvényesítők.
Az önérvényesítők 
értelmi fogyatékossággal élő emberek,
akik felszólalnak a saját és társaik érdekeiért. 
Még mindig sok ország van viszont, 
ahol az érdekvédő szervezetek írnak
árnyékjelentést,
az önérvényesítők közvetlen bevonása nélkül. 

A Harvard Egyetem konferenciája arról szólt,
hogyan vesznek részt az önérvényesítők
az árnyékjelentések írásában.
A konferencián Bercse László, az ÉFOÉSZ
társelnöke 
képviselte a magyar önérvényesítőket.

László elmondta,
hogy a budapesti önérvényesítő csoport 
2018-ban írt árnyékjelentést. 

Mi az az árnyékjelentés?

Az önérvényesítők szerepe az
árnyékjelentésben



• önálló életvitel

• gondnokság

Ezen kívül javaslatokat is írtak 
arra vonatkozóan, 
hogyan valósulhatna meg jobban 
az Egyezmény Magyarországon.

A legfontosabb témák, 
amikről írtak:

• vagy más önérvényesítők osztottak
meg velük. 

• a csoport tagjai tapasztalnak a
mindennapokban

Azokról a nehézségekről írtak, amiket

Fontos javaslatok



• választójog

• könnyen érthető kommunikáció

• értelmi fogyatékossággal élő nők
helyzete.

Az önérvényesítők könnyen érthetően írták le
véleményüket.
Az ÉFOÉSZ egy jelentést adott be a
Bizottságnak.
Ennek az egyik része
az önérvényesítők könnyen érthető jelentése.
A másik rész egy részletes jogi elemzés,
ami nem könnyen érthető formában készült. 



László beszámolt arról,
hogy az árnyékjelentés írása közben 
az önérvényesítők 
jobban megismerték a jogaikat 
és az ENSZ Bizottság munkáját. 

Elmondta azt is,
más önérvényesítőknek is javasolná, 
hogy írjanak árnyékjelentést.
"Ez egy jó módja, hogy elmondjuk, 
milyen akadályokkal találkozunk.
Az árnyékjelentés hasznos eszköz az
önérvényesítéshez.
Ahhoz, hogy felszólaljunk magunkért és
másokért.”

Az eseményen több, mint 40-en vettek részt,
különböző országokból.
A nemzetközi konferencián László 
és külföldi önérvényesítő kollégái 
sikeres előadást tartottak. 

Az árnyékjelentés haszna


