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A mozgáskorlátozott emberek választójogának gyakorlásával kapcsolatban fordulok hozzád.
Régóta kísérjük figyelemmel kérdést, ami a 2022-es országgyűlési választások és az ezzel
egyidőben tartott népszavazás miatt a közelmúltban ismét aktualitást nyert.
Mint arról bizonyára értesültél, a MEOSZ a választásokat majdnem egy évvel megelőzően a
Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökéhez fordult és kérte, hogy intézkedjen a
szavazóhelyiségek és a szavazás teljes körű akadálymentesítése iránt. Miután tapasztalataink
szerint a mozgáskorlátozott fogyatékos emberek választójoga sokszor nem érvényesül teljes
egészében, a valódi akadálymentesség követelményeinek részletes bemutatásával,
javaslatokkal, iránymutatásokkal segítettük az NVI elnökét. A szavazóhelyiségek és a szavazás
akadálymentességét ellenőrző gyorstesztet fejlesztettünk, amely önellenőrző módon
egyszerűen eldönthető kérdésekkel nyújtott segítséget a szavazóhelyiségek kijelölése és
berendezése során. A gyorsteszthez kitöltési útmutatót is szerkesztettünk, illetve egy saját
készítésű rövidfilmet bocsátottunk az NVI rendelkezésére, hogy vizuálisan, érintett
mozgáskorlátozott emberek részvételével is szemléltessük a főbb vizsgálandó területeket.
A választásokat közvetlenül megelőző időszakban a szavazással kapcsolatos, kifejezetten a
mozgáskorlátozott embereket érintő tudnivalókat tettük közzé a honlapunkon, ezzel is segítve,
hogy érintettek élni tudjanak a választójogukkal.
Annak érdekében, hogy az NVI-nek visszajelezhessük a mozgáskorlátozott emberek
választójoga gyakorlásának tapasztalatait, a tájékoztatóban arra kértük a közösségünk
tagjait, hogy ha valamilyen, a mozgáskorlátozottsággal összefüggő visszásságot
tapasztalnak – például nem akadálymentes a szavazóhelyiség, pedig a választási értesítő annak
jelölte; nem engedték be a segítőt a szavazófülkébe – jelezzék nekünk. Mindezidáig nagyon
kevés visszajelzés érkezett, pedig a személyes tapasztalatok alapján tudnánk kezdeményezéssel
élni konkrét szavazóhelyiségek akadálymentesítésére, az értesítőben való helyes jelölésére,
illetve egyéb problémákra, visszásságokra vonatkozóan. Mindez azért fontos, hogy a
mozgáskorlátozott emberek az elkövetkező választásokon, népszavazásokon minél több
valóban akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhassanak, másokkal egyenlő eséllyel
gyakorolhassák választójogukat.
A fentiekre tekintettel arra kérünk, tegyél közzé felhívást, amelyben felhívod egyesületed
tagságát, hogy a szavazáskor tapasztalt, mozgáskorlátozottsággal összefüggő esetleges
visszásságot jelezzék – akár az egyesületednek, akár közvetlenül a MEOSZ-nak. Kérünk
arra is, hogy a felhívás eredményeként (vagy akár azt megelőzően) tudomásodra jutott
visszajelzéseket oszd meg velünk a jogasz@meosz.hu e-mail címen.
Példák a lehetséges visszásságokra:
- a szavazóhelyiségbe nem lehetett akadálymentesen bejutni (noha az értesítőben annak
jelölték)
- a településen egyetlen szavazóhelyiség van, és az nem volt akadálymentes
- a szavazófülke nem volt akadálymentes
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a segítőt nem engedték be a szavazófülkébe
az érintett határidőben jelezte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szeretne
szavazni (mert a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes) mégsem
tették át akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe
a szavazóurnát nem lehetett akadálymentesen megközelíteni
az érintett mozgóurnát igényelt, de azt nem vitte ki neki a szavazatszámláló bizottság

Budapest, 2022. április 12.
Segítő közreműködésedet előre is köszönöm, barátsággal:
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