
Prava osoba s invaliditetom tijekom pandemije 
 
Sažetak izvješća  koje je proveo Disability Rights Monitor 
 

 

Ovo izvješće želi alarmirati  
o pandemiji virusom Covid-19  
i kako pandemija utječe na osobe s invaliditetom, 
uključujući osobe s intelektualnim teškoćama. 
 
Izvješće govori o rezultatima 
praćenja prava osoba s invaliditetom tijekom pandemije 
Covid-19. 
Provedeno je istraživanje o pravima osoba s 
invaliditetom. 
 
Izvješće je izradilo 7 organizacija za osobe s 
invaliditetom. 
 
Imaju puno dokaza iz 134 zemlje, 
a prikupili su i mnogo priča 
od osoba s invaliditetom. 
 
Ovo izvješće pokazuje kako virus COVID-19 
utječe na mnoge osobe s invaliditetom. 
 
Istraživanje je pokazalo da su mnoge države stavile 
pravo na život i zdravlje osoba s invaliditetom u 
opasnost.  
 
U nekim zemljama osobe s invaliditetom su ostavljene 
po strani, a u nekim zemljama, države su radile stvari 
koje su pogoršale situaciju. 
 
Ljudi nisu mogli posjetiti liječnika 
ili su morali živjeti u pretrpanim institucijama. 
To je uzrokovalo patnju, 
puno ljudi je zaraženo 
i puno ljudi je umrlo od COVID-19 virusa. 
 
Izvješće također kaže da zemlje 
nisu uključile osobe s invaliditetom 
u donošenje odluka. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregled izvješća 
 

Na početku pandemije virusom COVID-19, 
organizacije za prava osoba s invaliditetom dobile su 
puno poruka  
od osoba s invaliditetom 
jer su bili zabrinuti. 
 
Zbog toga je i izrađena anketa 
kako bi dobili informacije o situaciji. 
Izvješće također pokazuje kako države trebaju provoditi 
različite mjere kako bi zaštitili prava osoba s 
invaliditetom. 
 
Od osoba s invaliditetom, vlada i 
organizacija za ljudska prava zatraženo je da ispune 
anketu.  
Postavljeno im je mnogo pitanja. 
U Izvješću je sažetak njihovih odgovora. 
 
U ovom izvješću postoje 4 teme, a to su: 
 
• Osobe s invaliditetom u institucijama 
• Podrška zajednice 
• Učinak na djecu i žene s invaliditetom 
i ljudi koji su beskućnici ili žive u selima 
• Zdravstveni sustav 
 

 
 

 

 
 

Prvi i drugi dio govore o razlogu za izradu ankete i 
kako je izrađena. 
Većina odgovora stigla je od osoba s invaliditetom 
i njihovih organizacija. 
Odgovore je poslalo više od 2.000 ljudi 
iz 134 zemlje. 
 
Malo odgovora stiglo je od vlada 
i institucija za ljudska prava. 
To pokazuje da vlade nisu vrlo inkluzivne. 
 
Odgovorilo je malo institucija za zaštitu ljudskih prava i 
neovisnih institucija koje nadziru prava osoba s 
invaliditetom. 
 



Ovo je zabrinjavajuće jer 
nitko redovito ne provjerava što se događa 
osobama s invaliditetom. 
 

 

Treći dio govori o situaciji osoba s invaliditetom 
koje žive u različitim institucijama širom svijeta. 
 
Mnogi ljudi u institucijama su umrli 
i nisu imali informacije o tome kako se zaštititi. 
Mnogi ljudi u institucijama nisu dobili pomoć 
od liječnika ili medicinskih sestara. 
Institucionalizacija krši ljudska prava. 
UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom kaže da 
države to moraju prekinuti. 
Ljudi imaju pravo na samostalan život. 
 
Zbog onoga što se dogodilo, međunarodna grupa 
počela je raditi na okončanju institucionalizacije. 
 

 Četvrti dio govori o ozbiljnom problemu pružanja 
podrške osobama s invaliditetom tijekom pandemije 
virusom COVID-19.  
Ljudi nisu imali pristup osnovnim stvarima poput:  
• Hrana 
• Zdravstvo 
• Podrška 
 
Ovaj dio također govori o izolaciji tijekom ostajanja kod 
kuće i kako je to utjecalo na mentalno zdravlje mnogih 
ljudi. Izolacija je također povećala nasilje i 
uznemiravanje.  
 
Peti dio govori o tome što se dogodilo ljudima koji se 
suočavaju s velikom diskriminacijom:  
• Žene i djevojke s invaliditetom 
• Djeca s invaliditetom  
• Starije osobe s invaliditetom  
• Beskućnici  
• Osobe s intelektualnim teškoćama  
• Osobe s psihosocijalnim teškoćama  
• Ljudi koji žive u selima  
 
Ovaj dio govori da mnoga djeca nisu stekla obrazovanje 



tijekom pandemije virusom COVID-19.  
Mnoge žene s invaliditetom doživjele su nasilje.  
Ljudi u selima nisu dobili nikakve informacije ili nisu 
mogli posjetiti liječnika. 
 

 

 
 

Šesti dio govori o tome kako su neke države zaustavile 
ili odbile pristup liječenju osobama s invaliditetom, zbog 
njihove invalidnosti. 
Ovo je diskriminacija. 
 
Ljudi su također rekli da je medicina poskupila 
i da su se redoviti zdravstveni tretmani prestali provoditi 
zbog pandemije virusom COVID-19. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zaključci 
 
Istraživanje je pokazalo da je pandemija virusom 
COVID-19 imala razarajući učinak na osobe s 
invaliditetom. 
 
Također je pokazalo da države moraju postati 
inkluzivnije i poštivati prava osoba s invaliditetom. 
 
Na temelju istraživanja, izvješće navodi 
11 preporuka za donositelje odluka: 
 
• Zaštititi prava osoba s invaliditetom. 
 
• Osigurati pristup hrani, lijekovima i uslugama. 
 
• Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i liječenju. 
Stop diskriminaciji. 
 
• Zaustaviti institucionalizaciju i 
financirati projekte u zajednici. 
 
• Jednaka podrška osobama s invaliditetom. 
 
• Uključiti osobe s invaliditetom 
u donošenje odluka koje utječu na njih. 
 
• Zaštititi osobe s invaliditetom, 



 
 
 
 

 
 

a posebnu pozornost obratiti na skupine 
koje su više diskriminirane, 
poput djevojaka s invaliditetom i 
ljudi koji ne žive u velikim gradovima. 
 
• Inkluzivno obrazovanje postaviti kao prioritet. 
 
• Stvoriti dostupne informacije 
o virusu COVID-19 i zdravlju. 
 
• Educirati osoblje o osobama s invaliditetom 
i osigurati osobama s invaliditetom 
pravedan pristup. 

 
 
 
Easy-to–read sažetak izradila je Inclusion Europe. 
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