
 

                                                                                               
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Στρασβούργο,  3/9/2003 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑ∆ΗΣ: ΖΗΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α 

 
Την πλήρη υποστήριξή τους στις προσπάθειες που καταβάλει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 
για τη δηµιουργία µιας διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 
εξέφρασαν σήµερα τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την υπερψήφιση της έκθεσης 
της βρετανίδας ευρωβουλευτού κυρίας Ελίζαµπεθ Λύνε, που φέρει τον τίτλο «Για ένα νοµικά 
δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των 
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 
 
Το ψήφισµα 56/168 του ΟΗΕ ενέκρινε τη σύσταση µιας ειδικής επιτροπής, µε στόχο "την 
εξέταση προτάσεων για µια συνεκτική και συνολική διεθνή σύµβαση για την προστασία και την 
προώθηση των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες". Σύµφωνα 
µε την έκθεση της κυρίας Λύνε, το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής πρέπει να είναι µία 
νοµικά δεσµευτική σύµβαση η οποία να διαθέτει αποτελεσµατικό µηχανισµό παρακολούθησης, 
παρεµφερή µε εκείνο των έξι συµβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν ήδη εγκριθεί 
από τα Ηνωµένα Έθνη. 
 
Η νέα σύµβαση, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
δικαιώµατα: το δικαίωµα στην ποιότητα ζωής, η πρόσβαση στην απασχόληση, η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, το δικαίωµα στην κοινωνική ένταξη, άλλα 
αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, η πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµική στήριξη, η πρόσβαση στην 
υγειονοµική περίθαλψη, η πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και στην αναψυχή, η ισότητα 
ενώπιον του νόµου και το δικαίωµα δικαστικής προστασίας. 
  
Λαµβάνοντας τον λόγο στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ και µέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Κουκιάδης τόνισε ότι 
σωστά εγκαταλείφθηκε το ιατρικό πρότυπο προσέγγισης για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η νέα προσέγγιση στηρίζεται στην 
αναγνώριση των ατόµων ως φορέων δικαιωµάτων. Για να είναι όµως ακριβής η νέα 
προσέγγιση θα πρέπει να προστεθεί ότι η αναγνώριση των αναπήρων ως φορέων 
δικαιωµάτων εντάσσεται στην πραγµάτωση της ίδιας της λειτουργίας της δηµοκρατίας. Για 
παράδειγµα, από τη στιγµή που το δικαίωµα γιια ελεύθερη έκφραση προϋποθέτει το δικαίωµα 
στην πληροφόρηση, για να λειτουργήσει η δηµοκρατία θα πρέπει να εξασφαλιστεί στα άτοµα 
αυτά η αντίστοιχη γλώσσα για πληροφόρηση. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, που µένουν ανενεργά για ορισµένες κατηγοιρίες αναπήρων όσο δεν υπάρχει 
µέριµνα για εξειδικευµένες ρυθµίσεις, που θα καθιστούν δυνατή την ψήφο για αυτούς. 
Σύµφωνα µε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την 
κατοχύρωση µε µία διεθνή σύµβαση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει στα Ηνωµένα Έθνη θα βρει θερµό 
υποστηρικτή την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Κάνοντας µία γενική αναφορά στην σηµερινή κατάσταση, ο κ. Κουκιάδης είπε ότι παγκοσµίως 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 600 εκατοµµύρια, αριθµός που 
αντιπροσωπεύει το 10% του παγκόσµιου πληθυσµού. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπολογίζονται σε 40 εκατοµµύρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. 
Κουκιάδης και αποδεικνύουν µία ευθεία σχέση µεταξύ αναπηρίας αφενός και φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισµού αφετέρου. Συγκεκριµένα, τα 2/3 των αναπήρων παγκοσµίως 



 

κατοικούν σε χώρες του Τρίτου Κόσµου ενώ µόνο το 2% των αναπήρων παιδιών των 
αναπτυσσοµένων χωρών λαµβάνει κάποιου είδους εκπαίδευση ή αποκατάσταση.  Τα 
παραπάνω στοιχεία , κατέληξε στην οµιλία του, πρέπει να ληφθούν υπόψη στην υπό 
διαµόρφωση σύµβαση του ΟΗΕ.     
 
Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι κατά τη συζήτηση της έκθεσης της κυρίας Λύνε στην Ολοµέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε προβλεφθεί η ταυτόχρονη αναµετάδοση στην νοηµατική 
γλώσσα ενώ η έκθεση θα εκδοθεί σε γραφή Μπράϊγ σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.      
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