
Ezt a kiadványt az Inclusion Europe készítette. A 
kiadványt átdolgozta “Az én véleményem az én 
szavazatom” projekt.

               http://www.myopinionmyvote.eu/

Az Európai Bizottság támogatásával. 
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
Élethosszig tartó tanulás program

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2009

A következő választás 2009. június 7-én lesz.
Az Európai Parlamenti választások minden európai 
állampolgár számára fontos esemény.

Európai Parlamenti képviselőnek hívjuk azokat az embe-
reket, akik a saját országukat képviselik az Európai Parla-
mentben. 

SZÁMÍT A SZAVAZATUNK!
Minden 18 éven felüli állampolgár szavazhat a 
Választásokon. 
Amennyiben nincsenek kizáró gondnokság alatt, az 
értelmi fogyatékos személyek is szavazhatnak!

2009. június 7-én lesznek Magyarorszá-
gon az Európai Parlamenti választások.

ÁLLJON ÜGYÜNK MELLÉ, HOGY EGY 
NAPON MINDEN ÉRTELMI FOGYATÉ-
KOS SZEMÉLY SZAVAZHASSON MA-
GYARORSZÁGON.  

További információért látogasson el a  
www.myopinionmyvote.eu honlapra, ahol megtalálja a 
politikai pártok programjainak fogyatékosbarát verzióját.



Mi az Európai Parlament?

Az Európai Parlament hozza a törvényeket minden 
Európai Uniós ország részére.

Az Európai Parlament törvényeket hoz az alábbi terü-
leteken:

• Egyenlő jogok és antidiszkrimináció

• Oktatás és képzés

• Munkavállalás más országban

• Európai régiók

• Kultúra

• Egészségvédelem

• A vásárlók jogainak védelme

• Kutatás

Minden országnak van képviselője az Európai Parla-
mentben.

Az Európai Parlament eldönti, hogy az Európai Unió 
mennyi pénzt költhet el.

Ki szavazhat?

Minden 18 éven felüli állampolgár rendelkezik szava-
zati joggal. Több mint 50 millió fogyatékossággal élő 
ember él Európában. Közülük legalább 1 millióan 
értelmi fogyatékosok. Magyarországon a gondnokság 
alá vett személyek nem gyakorolhatják politikai jogai-
kat. Álláspontunk szerint minden embernek rendel-
keznie kell ezekkel a jogokkal. 
Fontosnak tartjuk, hogy az értelmi fogyatékos szemé-
lyeket is:
• Tájékoztassuk szavazati jogukról
• Arra bíztassuk, hogy formáljanak véleményt politikai 
kérdésekről
• Amennyiben szükséges megtanítsuk a véleményfor-
málásra, és elérhetővé tegyük számukra a pártok prog-
ramjait.
• Akik nincsenek gondnokság alatt, azoknak segítsünk, 
hogy eljussanak szavazni
A Down Alapítvány Európai Bizottság által támoga-
tott “Az én véleményem az én szavazatom” című 
projektje segítséget kíván nyújtani értelmi fogyaté-
kos személyeknek politikai jogaik eléréséhez és 
gyakorlásához. 
További információért látogasson el a: 
http://www.myopinionmyvote.eu/

honlapunkra, ahol megtalálja:
• A pártok Európai Parlamenti választások előtti prog-

ramjainak fogyatékosbarát verzióját 
• Oktatási programot értelmi fogyatékos személyek 

állampolgári és politikai ismereteinek bővítésére.ÁLLJON ÜGYÜNK 
MELLÉ, HOGY EGY NAPON MINDEN ÉRTEL-
MI FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZAVAZHASSON 
MAGYARORSZÁGON. 
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