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Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση
1 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά,
διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και λοιπά μέτρα προκειμένου να
προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός της
κατοικίας, από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης,
συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών τους που βασίζονται στο φύλο.
2 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης όλα τα κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να αποτρέψουν όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και
ακομεταχείρισης, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες μορφές
βοήθειας και υποστήριξης, για το φύλο και την ηλικία, για τα άτομα με
αναπηρίες, τις οικογένειες και όσους τους παρέχουν φροντίδα,
συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης για το
πώς να αποφεύγουν, να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις περιπτώσεις
εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη
διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προστασίας είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία,
το φύλο και τις αναπηρίες.
3 . Προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά όλων των μορφών
εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
διασφαλίζουν ότι, όλες οι διευκολύνσεις και τα προγράμματα που έχουν σκοπό
να εξυπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρίες, παρακολουθούνται αποτελεσματικά
από ανεξάρτητες αρχές.
4 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
προάγουν τη φυσική, γνωστική και ψυχολογική ανάνηψη, αποκατάσταση και
κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία καθίστανται θύματα
οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης, βίας ή κακομεταχείρισης,
συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής υπηρεσιών προστασίας. Μια τέτοια
ανάνηψη και επανένταξη θα πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που θα
ενθαρρύνει την υγεία, την ευημερία, τον αυτοσεβασμό, την αξιοπρέπεια και την
αυτονομία του ατόμου και λαμβάνει υπόψη τις, ανάλογες με το φύλο και την
ηλικία, ανάγκες.
5 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα θέσουν σε ισχύ αποτελεσματική νομοθεσία και
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας και των πολιτικών που
εστιάζονται στις γυναίκες και στα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
περιπτώσεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης κατά ατόμων με
αναπηρίες, εντοπίζονται, ερευνώνται και, όπου απαιτείται, διώκονται.

