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05.05.21 obchodzimy co roku Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 

Niepełnosprawnych. Jak łatwo zauważyliście już na samym wstępie tego 

krótkiego artykułu użyłem dwóch kluczowych dla tego tematu pojęć: 

dyskryminacja i niepełnosprawni. 

Pojęcie niepełnosprawności różnie definiujemy. W ujęciu prawnym 

osobą niepełnosprawną będzie osoba, która ma ograniczone lub 

uniemożliwione wypełnianie ról społecznych z uwagi na swój stan zdrowia 

przy jednoczesnym zaliczeniu jej przez organa państwowe, do jednej| 

z trzech grup niepełnosprawności - lekka, umiarkowana i znaczna 

/powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności/ lub do 

niepełnosprawności częściowej, względnie całkowitej w odniesieniu do 

wykonywania pracy zawodowej /komisja lekarska ZUS/. 

W ujęciu medycznym niepełnosprawność to po prostu okresowa lub 

stała utrata zdolności organizmu do prawidłowego funkcjonowania. 

niepełnosprawność - Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

 Kolejne pojęcie to dyskryminacja. Pojęcie to oznacza, że prześla-

dowanie osób lub grup ze względu na ich cechy, które nie są akceptowane 

przez prześladowcę. Taką cechą w przypadku osób niepełnosprawnych 

będzie brak pełnosprawności. 

dyskryminacja - Słownik języka polskiego PWN 

 

Dyskryminację możemy tu rozdzielić na bezpośrednią, czyli taką, 

w której osoba niepełnosprawna jest gorzej traktowana niż osoba 

pełnosprawna w podobnej sytuacji oraz pośrednią, czyli taką , w której 

przepis prawny stawia osobę niepełnosprawna w gorszej sytuacji niż osobę 

pełnosprawną 

Dyskryminacja np. osób niepełnosprawnych ma swoje źródło 

generalnie w lęku przed tymi osobami powstałym na bazie niewiedzy, 

względnie fałszywych informacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepełnosprawność
https://sjp.pwn.pl/sjp/;2555760


Przykładem może tu być niepełnosprawność umysłowa spowo-

dowana zespołem Downa, która niestety wśród jeszcze wielu ludzi budzi 

np. niezdrową wesołość. 

Zespół Downa (ang. Down syndrome), dawniej nazywany 

mongolizmem - zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodat-

kowego materiału genetycznego chromosomu 21. Eponim pochodzi od 

nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go 

w 1866 r.. Występowanie trisomii chromosomu 21 opisane zostało w 1959 r. 

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż 

średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiej do umiarkowanej 

niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się 

głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Niewiele 

osób wykazuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. 

Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 

800–1000 żywych urodzeń. 

Zespół Downa - Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

Pamiętajcie! 

 Po pierwsze każdy może stać się osobą niepełnosprawną. 

 Po drugie niepełnosprawni są pełnosprawni inaczej. Ta inność 

częstokroć przerasta „normalnych”, czyli jak siebie często określają 

pełnosprawni. 

 Po trzecie uczmy się niepełnosprawności. Niepełnosprawni są inni niż 

pełnosprawni ale jednocześnie tacy sami. Jeśli przestaniemy się bać 

przestaniemy okazywać swoją niechęć i wrogość. 

 

BYĆ CZŁOWIEKIEM - kampania społeczna - YouTube 

 

Nie bój się myśleć inaczej - Światowy Dzień Osób z Zespołem 

Downa 2020 - YouTube 

 

Zespół Downa - Jesteśmy tu (muz. Michael Jackson ) - YouTube 

 

Wojciech Karaszewski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_wad_wrodzonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eponim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trisomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Populacja_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Downa
https://www.youtube.com/watch?v=TsmuJSbA5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=jJEzFqWkXNo
https://www.youtube.com/watch?v=jJEzFqWkXNo
https://www.youtube.com/watch?v=LTdgGXQ_08w

