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Ne postoje ljudska prava na koje osoba s invaliditetom ne polaže pravo. Vodeći se tim fundamentalnim 
načelom na našoj posljednjoj Svjetskoj skupštini Disabled Peoples' International – DPI u Sapporu je pozvala 
zemlje članice Ujedinjenih Naroda na prihvaćanje ugovora o ljudskim pravima osoba s invaliditetom.  
 
Danas, pet godina kasnije, zahvaljujući suradnji kakvu do sada još nismo mogli vidjeti između zemalja 
članica UN-a, međunarodne zajednice osoba s invaliditetom, naših globalnih vođa i naših saveznika, to smo 
postigli – to i mnogo više. Opća skupština UN-a je 13. prosinca 2006. prihvatila Konvenciju o pravima osoba s 
invaliditetom i njen fakultativni protokol. Zaključena u rekordnom vremenu, uz rekordan broj sudionika, 
potpisana prvog dana otvaranja od rekordnog broja zemalja, Konvencija odražava naš jezik i viziju o 
pravima osoba s invaliditetom. Konvencija nije samo o osobama s invaliditetom, ona je od nas i za nas i 
cijelo čovječanstvo. Drugim riječima, naša prava, naša konvencija, ali za sve. 
 
Sada, proslavljajući svoja postignuća kao što slavimo i četvrt stoljeća sudjelovanja Disabled Peoples' 
Internationala u borbi za ljudska prava svih osoba s invaliditetom, došlo je vrijeme da pripremimo sebe i 
naše saveznike, za budućnost i sudjelovanje u ratifikaciji i implementaciji ovoga novog povijesnog 
dogovora. Nas 2.700 ljudi iz Disabled Peoples' Internationala, koji smo se okupili ovdje u Seoulu na svojoj VII 
Svjetskoj skupštini, izjavljujemo kako će Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, kao jedan od 
temeljnih međunarodnih dogovora o ljudskim pravima, biti osnova za sve zakone, politike i praksu koji se 
odnose na prava osoba s invaliditetom. Stoga pozivamo: 
 
 Vlade svih država, uključujući Republiku Koreju, na brzo i odlučno potpisivanje i ratifikaciju 

Konvencije kako bi ona mogla stupiti na snagu 13. prosinca 2007. 
 
 Sve države stranke na odlučno prihvaćanje svojih obaveza iz dogovora da bi, zajedno s nama, 

udahnuli život riječima Konvencije kako bi se njene vizije mogle odraziti u svakodnevnom životu 
svih osoba s invaliditetom. 

 
 Sva međunarodna tijela i mehanizme za zaštitu ljudskih prava da uključe osobe s invaliditetom kako 

bi se norme koje je Konvencija postavila potpuno odrazile u njihovom poslu. 
 
 Sve agencije UN-a da uključe osobe s invaliditetom i invaliditet u svoje programe kako bi 

međunarodna suradnja koju promiču, unaprijedila ciljeve Konvencije. 
 
 Sve nacionalne institucije za očuvanje ljudskih prava na promicanje svijesti, poznavanja i 

suglasnosti s Konvencijom kako bi implementacija na nacionalnoj razini mogla postati stvarnost. 
 
 Sve agencije za razvoj na potpuno korištenje Konvencije kao sredstva u postizanju Milenijskih 

ciljeva razvoja kako bi sve osobe s invaliditetom mogle jednako uživati u sveobuhvatnom i održivom 
razvoju. 

 
 Sve članove civilnog društva da se posvete ratifikaciji i implementaciji Konvencije kako bismo mogli 

zajedno raditi na ostvarenju zajedničkog cilja – pravednog i jednakog društva za sve. 
 
 Sve nas osobe s invaliditetom u borbi za oslobađanje invaliditeta da ratifikaciju i implementaciju 

Konvencije postave kao prioritet u svom poslu kako bismo konačno zajedno mogli realizirati ljudska 
prava na koja smo oduvijek polagali pravo. 


