Jak udělat volby přístupnější
Úvod
Každý by měl mít právo volit.
Ale někteří lidé volit nemohou,
protože pro ně volby nejsou přístupné.
Například,
lidé s mentálním nebo tělesným postižením,
lidé, kteří špatně vidí, staří lidé
a lidé z jiných zemí,
kteří dobře nerozumí jazyku země, ve které žijí.
Vytvořili jsme tuto brožurku,
abychom řekli lidem, proč by měli udělat volby přístupnější
a jak to mají udělat.
Chceme to říct politikům
a lidem, kteří organizují volby v různých evropských zemích.

Jak vznikla tato brožurka
Brožurku jsme vytvořili v projektu ADAP.
ADAP je zkratka anglického názvu.
Celý název je
Respekt k rozmanitosti pro aktivní účast ve volbách
do Evropského parlamentu.
To znamená, že
je potřeba dělat volby přístupnější,
aby se jich mohlo účastnit více lidí.
V projektu pracovala organizace Inclusion Europe se sebeobhájci
a organizacemi, které jsou jejími členy.
Udělali jsme výzkum o přístupnosti voleb
v různých evropských zemích.
Ptali jsme se v dotazníku,
jak jsou volby v různých zemích přístupné.

Volby by měly být více přístupné
Zjistili jsme, že pro hodně lidí je těžké účastnit se voleb.
Například,
pro lidi s mentálním nebo tělesným postižením,
pro lidi, kteří špatně vidí, pro staré lidi
a lidi z jiných zemí,
kteří dobře nerozumí jazyku země, ve které žijí.
Je to proto, že:
 informace o volbách nejsou snadno srozumitelné,
 někdy zákon říká, že tito lidé volit nemohou,
 někteří lidé neznají svá práva týkající se voleb
 volební místnosti nejsou přístupné.

Naše doporučení:
Podívejme se, co je napsáno v zákonech.
Mezinárodní zákony říkají,
že všichni lidé by měli mít právo volit.
Například tyto zákony:
Všeobecná deklarace lidských práv,
Evropská charta základních práv
a Mezinárodní úmluva o právech lidí s postižením.
Každý by měl mít možnost volit.
Je důležité, aby to všichni věděli.
Hlavně politikové,
lidi, kteří organizují volby
a samotní lidé s postižením.

Přístupné informace
Informace o volbách by měly být srozumitelné,
jako třeba napsány ve Snadném čtení.
To se týká vytištěných informací, které vytváří politici,
a lidé, kteří volby organizují
a informací z médií, tedy novin, televize, rádia.

Školení
Lidé, kteří pracují ve volebních místnostech, by měli vědět,
že lidé s mentálním postižením mohou volit.
Měli by se naučit, jak jim pomoci, pokud to potřebují.
Měly by vzniknout školení a učebnice
aby se lidé s mentálním postižením učili volit.

Podpora při rozhodování
Když dostaneme srozumitelné informace,
snadněji se rozhodujeme, koho chceme volit.
Lidé s mentálním postižením mohou také potřebovat podporu,
aby se rozhodli, koho chtějí volit.
Když jim někdo pomáhá rozhodnout se,
měl by respektovat jejich názor a nechat je volit tak, jak si sami vybrali.

Přístup k volbám
Všechny volební místnosti a způsoby, kterými se dá volit,
by měly být přístupné lidem s postižením.
Volby by měly být přizpůsobené.
Když člověk nemůže přijít do volební místnosti,
měly by existovat jiné způsoby, jak volit.
Například, volby poštou.
Lidé s postižením by měli mít možnost
jít k volbám s někým, kdo jim pomůže volit,
pokud to potřebují.
Lidé s mentálním postižením mají právo volit
stejně jako všichni ostatní občané.
Vlády musí spolupracovat
s organizacemi pro lidi s postižením
a měnit věci tak, aby byly volby přístupné.

Ve snadném čtení
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