
 1 

  
TTHHEE  RRIIGGHHTTSS  OOFF  TTHHEE  DDIISSAABBLLEEDD  

((PPRROOFF..  GGRRAACCEE  YYAAWWOO  GGAADDAAGGBBUUII))  
FFAACCUULLTTYY  OOFF  SSPPEECCIIAALLIISSEEDD  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  SSTTUUDDIIEESS    

IINN  EEDDUUCCAATTIIOONN,,  UUEEWW  
  

IInnttrroodduuccttiioonn  
  

WWhheenn  oonnee  ccoommeess  iinnttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  wwhhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhiiss//hheerr  rriigghhttss,,  
tthheenn  oonnee  iiss  aabbssoolluutteellyy  iinn  ccoommmmaanndd  ooff  wwhhaatt  hhee//sshhee  wwaannttss..    AA  ddiissccoovveerryy  ooff  oonnee’’ss  rriigghhttss  iiss  
tthhee  ppoowweerr  tthhaatt  wwiillll  ooppeenn  aannyy  ddoooorr,,  mmeeeett  aannyy  cchhaalllleennggee,,  oovveerrccoommee  aannyy  oobbssttaaccllee  aanndd  hheellpp  
oonnee  ttoo  aacchhiieevvee  ttrruuee  ffrreeeeddoomm.. 
  
IItt  iiss  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  eevveerryy  cchhiilldd  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  cchhoosseenn  aanndd  ggiifftteedd//ttaalleenntteedd  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  
aaccccoommpplliisshhmmeenntt  iinn  lliiffee  wwhheetthheerr  hhaannddiiccaappppeedd  oorr  nnoott..    IInn  oorrddeerr  ttoo  hhaarrnneessss  tthhee  ssttuuppeennddoouuss  
ppootteennttiiaallss  ooff  eevveerryy  cchhiilldd,,  nnuummeerroouuss  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeeccllaarraattiioonnss  aarree  ppuutt  iinn  
ppllaaccee  ccoommmmiittttiinngg  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  pprroovviiddee  ffrreeee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  eevveerryy  cchhiilldd  
wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess..    
  
WWhhoo  iiss  tthhee  DDiissaabblleedd??  
  
TThhee  ddiissaabblleedd  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoossee  aabbiilliittyy  ttoo  ffuunnccttiioonn  iiss  rreedduucceedd  oorr  rreessttrriicctteedd  dduuee  ttoo  
ddaammaaggee  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  bbooddyy  ppaarrtt..    FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwhheenn  tthheerree  iiss  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhee  eeyyee,,  eeaarr,,  
pphhyyssiiccaall  bbooddyy,,  oorr  tthhee  lloossss  ooff  mmeennttaall  sskkiillllss  ttoo  ffuunnccttiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroobblleemm..    TThhiiss  
lloossss  ooff  ffuunnccttiioonn  ccaann  aallssoo  bbee  ppssyycchhoollooggiiccaall  dduuee  ttoo  aa  ggrriieeff  oorr  tthhee  lloossss  ooff  aa  bbeelloovveedd  oonnee  oorr  
aannyy  ppeerrssoonnaall  ddiiffffiiccuullttyy  aatt  aa  ppooiinntt  iinn  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  ccaannnnoott  hhaannddllee..    LLoossss  ooff  ffuunnccttiioonn  
dduuee  ttoo  bbooddyy  ppaarrtt  oorr  ttoo  ggrriieeff  ccaann  bbee  ccoommpplleettee  oorr  iinnccoommpplleettee..    TThhuuss,,  wwee  hhaavvee  ddiissaabbiilliittiieess  
wwiitthh  hheeaarriinngg,,  vviissuuaall,,  mmeennttaall,,  ssppeeeecchh  aanndd  llaanngguuaaggee..    TThhee  wwoorrdd  ddiissaabbiilliittyy  ccaann  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  
ffoorr  iimmppaaiirrmmeenntt  ((ee..gg..  hheeaarriinngg  iimmppaaiirrmmeenntt,,  vviissuuaall  iimmppaaiirrmmeenntt  aanndd  ssppeeeecchh  iimmppaaiirrmmeenntt  eettcc))..  
  
DDiissaabbiilliittyy  tthheerreeffoorree  lliimmiittss  aa  ppeerrssoonn’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  cceerrttaaiinn  ttaasskkss  aass  ootthheerr  nnoonn--ddiissaabblleedd  
ppeerrssoonnss  ddoo  ((HHeewwaarrdd  eett  aall..  11998888))  
  
OOnnee  ooff  tthhee  pprriimmee  ggooaallss  ooff  eedduuccaattiinngg  aa  cchhiilldd  iiss  ttoo  ooppeenn  uupp  aa  ggoooodd  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  
cchhiilldd’’ss  ffuuttuurree  ssuurrvviivvaall..    TThhiiss  oobbjjeeccttiivvee  iiss  cceennttrraall  ttoo  aanndd  eesssseennttiiaall  iinn  eevveerryy  ssoocciieettyy’’ss  
eedduuccaattiioonnaall  ppllaannnniinngg  ssuucchh  tthhaatt  eevveerryy  eeffffoorrtt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  
pprrooggrraammmmee  tthhaatt  iiss  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  cchhiilldd’’ss  ffuuttuurree  nneeeeddss..  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  MMaayyoorr  ((11999944)),,  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  ffoorr  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  sshhoouulldd  
bbee  ggeeaarreedd  ttoo  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  
ffuullllyy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  
  
BBaassiiccaallllyy,,  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  hheellpp  rreeccoonnssttrruucctt  tthhee  cchhiilldd’’ss  aadduulltthhoooodd  ppeerrssoonnaalliittyy,,  aaddjjuusstt  
hhiimm//hheerr  ttoo  hhuummaann  ddiiggnniittyy,,  aanndd  iinnffoorrmm  hhiimm//hheerr  aabboouutt  bbaassiicc  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  lliiffee,,  aanndd  ttoo  
eemmppoowweerr  tthhee  cchhiilldd  wwiitthh  sskkiillllss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbeeccoommee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  
ssoocciieettyy..  
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TThhee  DDiissaabblleedd  PPeerrssoonnss  AAcctt  ((11999933))  
  
AAnn  AAcctt  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  RRiigghhttss  ooff  DDiissaabblleedd  PPeerrssoonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  2299  ooff  tthhee  
11999922  CCoonnssttiittuuttiioonn  ttoo  eessttaabblliisshh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  oonn  DDiissaabblleedd  PPeerrssoonnss  ttoo  aatttteenndd  ttoo  tthhee  
iinntteerreessttss  ooff  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  rreellaatteedd  mmaatttteerrss  wwaass  eennaacctteedd  bbyy  PPaarrlliiaammeenntt  
iinn  11999933..    BBee  iitt  eennaacctteedd  bbyy  PPaarrlliiaammeenntt  aass  ffoolllloowwss::  
  
11..  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  iinn  aannyy  mmaannnneerr  

((aa))  eexxppllooiitt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn;;  
((bb))  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn;;  oorr  
((cc))  ssuubbjjeecctt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  ttoo  aann  aabbuussiivvee  oorr  ddeeggrraaddiinngg  ttrreeaattmmeenntt..  

  
22..  ((aa))  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  ssuubbjjeecctt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  ttoo  aa  ddiiffffeerreennttiiaall  ttrreeaattmmeenntt  iinn  rreessppeecctt  ooff  

hhiiss  rreessiiddeennccee  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  bbyy  hhiiss  ccoonnddiittiioonnss  oorr  bbyy  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt,,  
wwhhiicchh  hhee  mmaayy  ddeerriivvee  ffrroomm  tthhee  ttrreeaattmmeenntt..  

  
22..  ((bb))  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  pprreevveenntt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  ffoorrmm  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aannyy  ssoocciiaall,,  

ccrreeaattiivvee  oorr  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittyy  uunnlleessss  ssuucchh  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiillll  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  
hheeaalltthh  ooff  tthhee  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn..  

  
33..  WWhheerree  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  iiss  aa  ppaarrttyy  ttoo  aannyy  jjuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss  tthhee  aaddjjuuddiiccaattiinngg  

bbooddyy  sshhaallll  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  iittss  lleeggaall  pprroocceedduurreess,,  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  pphhyyssiiccaall  
aanndd  mmeennttaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn..  

  
44..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ccoonnttrraavveenneess  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  sseeccttiioonnss  II  aanndd  22  ooff  tthhiiss  AAcctt  

ccoommmmiittss  aann  ooffffeennssee  aanndd  iiss  lliiaabbllee  oonn  ssuummmmaarryy  ccoonnvviiccttiioonn  ttoo  aa  ffiinnee  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  22  
mmiilllliioonn  oorr  ttoo  aa  tteerrmm  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  22  yyeeaarrss  oorr  ttoo  bbootthh..  

  
55..  TThheerree  iiss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  AAcctt,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  oonn  DDiissaabblleedd  ppeerrssoonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  

aass  ttoo  iinn  tthhiiss  AAcctt  aass  ““tthhee  CCoouunncciill””..  
  
TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoouunncciill  aarree::  
  
((aa))  TToo  ccoo--oorrddiinnaattee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonnss  bbyy  rreelleevvaanntt  aaggeenncciieess  aanndd  nnoonn--

ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  rreellaattiinngg  ttoo  ddiissaabblleedd  
ppeerrssoonnss  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  LLeevveell..  

  
((bb))  TToo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  lleeggiissllaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  

ooff  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss..  
  
((cc))  TToo  ssoollvvee  pprroobblleemmss  rreellaattiinngg  ttoo  ddiissaabbiilliittyy,,  bbyy  ttaakkiinngg  ssuucchh  aaccttiioonnss  aass  iitt  ccoonnssiiddeerrss  

aapppprroopprriiaattee  ttoo  
  

((ii))  eennffoorrccee  lleeggaall  rriigghhttss  
((iiii))  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  rreehhaabbiilliittaattiioonn  
((iiiiii))  pprroovviiddee  eedduuccaattiioonn  aanndd  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg;;  aanndd  
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((iivv))  pprroovviiddee  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  gguuiiddeelliinneess  
  
((dd))  TToo  aacctt  aass  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  cceenntteerr  oonn  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ttrreeaattmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg,,  

wweellffaarree,,  rreehhaabbiilliittaattiioonnss  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ooff  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss  bbyy  vvoolluunnttaarryy  
ggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  
((ee))  TToo  oorrggaanniizzee  sseemmiinnaarrss,,  wwoorrkksshhooppss  aanndd  mmeeeettiinnggss  oonn  tthhee  ddiissaabbiilliittyy  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  ttoo  

eedduuccaattee  tthhee  ppuubblliicc  oonn  tthhee  mmaatttteerr..  
  
MMeemmbbeerrsshhiipp  
  
CChhaaiirrmmaann  iiss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  
EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  SSoocciiaall  WWeellffaarree::    
  
((aa))  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  
  
((bb))  OOnnee  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  
  

((ii))  MMiinniissttrryy  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  SSoocciiaall  WWeellffaarree  
((iiii))  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  
((iiiiii))  GGhhaannaa  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviiccee  ((SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  DDiivviissiioonn))  
((iivv))  LLaabboouurr  DDeeppaarrttmmeenntt  
((vv))  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSoocciiaall  WWeellffaarree    
((vvii))  EEmmppllooyyeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  
((vviiii))  GGhhaannaa  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  DDeeaaff  
((vviiiiii))  GGhhaannaa  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  BBlliinndd  
((iixx))  GGhhaannaa  NNaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ooff  tthhee  PPhhyyssiiccaallllyy  DDiissaabblleedd  
((xx))  SSoocciieettyy  ooff  FFrriieennddss  ooff  tthhee  MMeennttaallllyy  HHaannddiiccaappppeedd  CChhiillddrreenn  
((xxii))  GGhhaannaa  SSoocciieettyy  ffoorr  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff  TTuubbeerrccuulloossiiss  
((xxiiii))  GGhhaannaa  MMeennttaall  HHeeaalltthh  AAssssoocciiaattiioonn  
((xxiiiiii))  GGhhaannaa  RReedd  CCrroossss  SSoocciieettyy  
((xxiivv))  GGhhaannaa  LLeepprroossyy  RReelliieeff  AAssssoocciiaattiioonn    

  
TThhee  AAcctt  hhaass  mmaaddee  ddeettaaiilleedd  pprroovviissiioonnss  ffoorr  hhooww  tthhee  CCoouunncciill  sshhoouulldd  bbee  rruunn  iinn  tteerrmmss  ooff  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  rruulleess  ooff  mmeeeettiinnggss  ((ee..gg..  CChhaaiirrmmaann  pprreessiiddiinngg  oovveerr  mmeeeettiinnggss,,  qquuoorruumm  ooff  
CCoouunncciill  aanndd  hhooww  oofftteenn  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  eettcc))..  
  
TThhee  RRiigghhttss  ooff  CChhiillddrreenn  
  
HHuummaann  rriigghhttss  mmeeaann  rriigghhttss  ffoorr  cchhiillddrreenn..    AAss  hhuummaann  bbeeiinnggss  cchhiillddrreenn  hhaavvee  tthhee  ssaammee  vvaalluuee  aass  
aadduullttss  aanndd  ssoo  wwee  aarree  eeqquuaall  cciittiizzeennss..    IInn  SSeepptteemmbbeerr  11999900,,  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  mmoorree  tthhaann  
116600  CCoouunnttrriieess  ggaatthheerreedd  aatt  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ((UUNN))  iinn  NNeeww  YYoorrkk  ttoo  ssiiggnn  aann  iimmppoorrttaanntt  
nneeww  ddooccuummeenntt,,  ““tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd””..    BByy  ssiiggnniinngg,,  
tthheeyy  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  wwoouulldd  aappppllyy  ttoo  aallll  tthhee  
cchhiillddrreenn  iinn  tthheeiirr  ccoouunnttrryy..    ((AA  cchhiilldd  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ““aannyy  hhuummaann  bbeeiinngg  bbeellooww  tthhee  aaggee  ooff  1188  
yyeeaarrss))..  
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TThhee  UUNN  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  aaddoopptteedd  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  iinn  11998899..  
  
FFoouurr  MMaajjoorr  PPrriinncciipplleess  ooff  UUNNCC  ooff  11998899  
  
FFoouurr  mmaajjoorr  pprriinncciipplleess  wweerree  eemmpphhaassiizzeedd  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd..    
TThheessee  aarree::  
  
11..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ((AArrttiiccllee  66))  

SSttaattee  ppaarrttiieess  ((CCoouunnttrriieess))  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  eevveerryy  cchhiilldd  hhaass  tthhee  iinnhheerreenntt  rriigghhtt  ttoo  lliiffee  
aanndd  ttoo  eennssuurree  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee  ttoo  tthhee  ssuurrvviivvaall  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tthhee  cchhiilldd..  

  
22..  EEqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ((AArrttiiccllee  22))  

SSttaattee  ppaarrttiieess  sshhaallll  rreessppeecctt  aanndd  eennssuurree  tthhee  rriigghhttss  sseett  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  iirrrreessppeeccttiivvee  
ooff  tthhee  cchhiilldd’’ss  ppaarreennttss  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  sseexx,,  llaanngguuaaggee,,  rreelliiggiioonn,,  ppoolliittiiccaall  oorr  ootthheerr  
ooppiinniioonn,,  eetthhnniicc  oorr  ssoocciiaall,,  nnaattiioonnaall,,  pprrooppeerrttyy,,  ddiissaabbiilliittyy,,  bbiirrtthh  oorr  ootthheerr  ssttaattuuss..  

  
33..  TThhee  rriigghhtt  ffoorr  cchhiillddrreenn  ttoo  eexxpprreessss  tthheemmsseellvveess  ((AArrttiiccllee  1122))  

CChhiilldd  wwhhoo  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ffoorrmmiinngg  hhiiss  oorr  hheerr  oowwnn  vviieewwss  sshhaallll  bbee  aassssuurreedd  ooff  tthhee  rriigghhtt  
ttoo  eexxpprreessss  tthhoossee  vviieewwss  ffrreeeellyy  iinn  aallll  mmaannnneerrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  cchhiilldd..    TThheessee  vviieewwss  
sshhoouulldd  bbee  wweeiigghheedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aaggee  aanndd  mmaattuurriittyy  ooff  tthhee  cchhiilldd..  

  
44..  TThhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  cchhiilldd  ((AArrttiiccllee  33))  

IInn  eevveerryy  aassppeecctt  ccoonncceerrnniinngg  cchhiillddrreenn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  cchhiilldd  sshhaallll  bbee  tthhee  
pprriimmaarryy  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheetthheerr  tthhee  aaccttiioonnss  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee,,  
ssoocciiaall  wweellffaarree  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ccoouurrttss  ooff  llaaww,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aauutthhoorriittiieess  oorr  lleeggiissllaattiivvee  
bbooddiieess..  
  
PPeerrssssoonn  ((11999966))  aa  wwoorrkkeerr  wwiitthh  ““SSwweeddiisshh  SSaavvee  tthhee  CChhiillddrreenn””  ssaaiidd  tthhaatt  iiff  aallll  tthhee  ffoouurr  
mmaajjoorr  pprriinncciipplleess  wweerree  iinn  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr,,  tthhee  44tthh  pprriinncciippllee,,  ““tthhee  bbeesstt  
iinntteerreessttss  ooff  tthhee  cchhiilldd””  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt..    SShhee  aaddddeedd  tthhaatt,,    
  

AA..  TThhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  cchhiilldd  aapppplliieess  eeqquuaallllyy  ttoo  aallll  cchhiillddrreenn..    
OOtthheerr  RRiigghhttss  aarree::  

  
((ii))  AAllll  cchhiillddrreenn  sshhoouulldd  bbee  gguuaarraanntteeeedd  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

((AArrttiiccllee  22))  ––  ((CCBBRR,,  11999966  pppp  44  ––55))  mmaallttrreeaattmmeenntt  bbyy  ppaarreennttss  aanndd  ootthheerrss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  ccaarree  aanndd  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg..  

  
((iiii))  TThhee  cchhiilldd  nneeeeddss  ttoo  eennjjooyy  ggoooodd  hheeaalltthh,,  pprrootteeccttiioonn  ffrroomm  nnaarrccoottiicc  ddrruuggss  aanndd  

rreellaatteedd  oonneess..  
  

((iiiiii))  TThhee  cchhiilldd’’ss  rriigghhttss  ttoo  pprrootteeccttiioonn  ffrroomm  sseexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  aanndd  aabbuusseess;;  
ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  aabbdduuccttiioonn,,  ttoorrttuurree,,  ccrruueell  ttrreeaattmmeenntt  oorr  ppuunniisshhmmeenntt,,  uunnllaawwffuull  
aarrrreesstt,,  iimmpprriissoonnmmeenntt  aanndd  ddeepprriivvaattiioonn  ooff  lliibbeerrttyy  mmuusstt  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  
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((DDaaiillyy  GGrraapphhiicc,,  22000033,,  66,,  MMaarrcchh;;  CChhiillddrreenn’’ss  iissssuueess  nneeeedd  uurrggeenntt  aatttteennttiioonn  pp..  
1111))..  

  
BB..  EEdduuccaattiioonn::    TThhee  AArrttiiccllee  2299  ((11))  ooff  tthhee  UUNN  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  

((CCRRCC))  pprroovviiddeess  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  sshhaallll  bbee  aaiimmeedd  aatt::  
  

((aa))  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  cchhiilldd’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy,,  ttaalleenntt  aanndd  mmeennttaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  
aabbiilliittiieess  ttoo  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ppootteennttiiaall;;  

  
((bb))  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  ffrreeeeddoommss  

aanndd  ffoorr  tthhee  pprriinncciipplleess  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  
  
((cc))  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  cchhiilldd’’ss  ppaarreennttss,,  hhiiss  oorr  hheerr  oowwnn  ccuullttuurraall  

iiddeennttiittyy,,  llaanngguuaaggee  aanndd  vvaalluueess,,  ffoorr  tthhee  nnaattiioonnaall  vvaalluueess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  cchhiilldd  iiss  lliivviinngg,,  tthhee  ccoouunnttrryy  ffrroomm  wwhhiicchh  hhee  oorr  sshhee  mmaayy  oorriiggiinnaattee,,  
aanndd  ffoorr  cciivviilliizzaattiioonnss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  hhiiss  oorr  hheerr  oowwnn,,  

  
((dd))  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  cchhiilldd  ffoorr  rreessppoonnssiibbllee  lliiffee  iinn  aa  ffrreeee  ssoocciieettyy,,  iinn  tthhee  

ssppiirriitt  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ppeeaaccee,,  ttoolleerraannccee,,  eeqquuaalliittyy  ooff  sseexxeess,,  aanndd  ffrriieennddsshhiipp  
aammoonngg  aallll  ppeeoopplleess,,  eetthhnniicc,,  nnaattiioonnaall  aanndd  rreelliiggiioouuss  ggrroouuppss  aanndd  ppeerrssoonnss  ooff  
iinnddiiggeennoouuss  oorriiggiinn,,  

  
((ee))  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt..  

  
((MMOOEE//GGEESS  ((22000011))  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ssttuuddyy  oonn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  lleeggaall  
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  pprree--tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonn..    
((UUNNIICCEEFF  AASSSSIISSTTEEDD))  PP..  2288))  

  
SSiimmiillaarrllyy,,  TThhee  CChhiillddrreenn’’ss  AAcctt,,  11999988  hhaass  ssuuppppoorrtteedd  UUNNCC  oonn  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  bbyy  hhaavviinngg  
aaddddiittiioonnss::  
  
SSeeccttiioonn..  66  ((22))  EEvveerryy  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee,,  ddiiggnniittyy,,  rreessppeecctt,,  lleeiissuurree,,  lliibbeerrttyy,,  hheeaalltthh,,  

eedduuccaattiioonn  aanndd  sshheelltteerr  ffrroomm  hhiiss  ppaarreennttss..    
  
SSeeccttiioonn..  66  ((11))  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  ddeepprriivvee  aa  cchhiilldd  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  iimmmmuunniizzaattiioonn,,  

aaddeeqquuaattee  ddiieett,,  ccllootthhiinngg,,  sshheelltteerr,,  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  tthhiinngg  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  hhiiss  ddeevveellooppmmeenntt..  

  
SSeeccttiioonn..1100  ((11))  GGuuaarraanntteeeess  tthhee  rriigghhtt  ooff  ddiissaabblleedd  cchhiilldd  ttoo  eedduuccaattiioonn..  
  
SSeeccttiioonn..5599  MMaakkeess  iitt  aann  ooffffeennccee  ffoorr  aannyyoonnee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  nneecceessssiittiieess  ooff  

eedduuccaattiioonn  ffoorr  aa  cchhiilldd..  
  
SSeeccttiioonn..  8877  PPrroohhiibbiittss  llaabboouurr  tthhaatt  iiss  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  aa  cchhiilldd  aanndd  ddeepprriivveess  tthhee  cchhiilldd  ooff  iittss  

eedduuccaattiioonn  oorr  ddeevveellooppmmeenntt..  
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AArrttiiccllee  2233::  CChhiillddrreenn  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  
  
BBeessiiddeess  aallll  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  ssttaatteedd  aabboovvee  AArrttiiccllee  2233::  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  
ddiiffffiiccuullttiieess  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  ffaaccee..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  AArrttiiccllee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  gguuiiddee  
ffoorr  aallll  ttoo  bbee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aabboouutt  aanndd  pprraaccttiiccee..    TThhee  AArrttiiccllee  2233  iinncclluuddeess::  
  

--  RReeccooggnniittiioonn  tthhaatt  ddiissaabblleedd  sshhoouulldd  eennjjooyy  aa  ffuullll  aanndd  ddeecceenntt  lliiffee  iinn  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  
eennssuurree  ddiiggnniittyy..  

--  PPrroommoottee  sseellff--rreelliiaannccee,,  aanndd  ffaacciilliittaattee  tthhee  cchhiilldd’’ss  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy..  

  
((22))  TThhaatt  ssppeecciiaall  nneeeeddss  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ssppeecciiaall  ccaarree..  
  
((33))  IInn  rreeccooggnniizziinngg  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ddiissaabblleedd  cchhiillddrreenn,,  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffrreeee  

ooff  cchhaarrggee  wwhheenn  ppoossssiibbllee  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ppaarreennttss’’  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  oorr  ootthheerrss  
ccaarriinngg  ffoorr  tthhee  cchhiilldd;;  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd  hhaass  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  hheeaalltthh  ccaarree  
sseerrvviicceess,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  sseerrvviicceess,,  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt,,  rreeccrreeaattiioonn  
ooppppoorrttuunniittiieess,,  ssoocciiaall  iinntteeggrraattiioonn,,  iinnddiivviidduuaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccuullttuurraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  
ddeevveellooppmmeenntt..  

  
WWhhaatt  aarree  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthheessee  rriigghhttss??  
  
TThhaatt  aallll  cchhiillddrreenn  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiissaabblleedd  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee;;  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  eexxpprreessss  
tthheemmsseellvveess  ooff  tthheeiirr  nneeeeddss  aanndd  ffeeeelliinnggss;;  tthhaatt  iinn  aallll  ssiittuuaattiioonnss  tthheeiirr  iinntteerreessttss  aarree  ttoo  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  rreessppeecctteedd  ttoo  bbee  ttrraaiinneedd  ttoo  hhaavvee  ddiiggnniiffiieedd  lliiffee  ddeessppiittee  aannyy  ddiissaabbiilliittyy,,  ggaaiinn  
ppaarreennttaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  nnoott  ttoo  bbee  mmaarrggiinnaalliizzeedd  bbyy  ssoocciieettyy..  
  
TThhaatt  aallll  ppaarreennttss  hhaavvee  aa  bbiiggggeerr  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  ddiiaaggnnoossttiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  
iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  ppaassssiivvee  bbuutt  tthhaatt  ffaammiillyy  ssuuppppoorrtt  iinn  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  aa  kkeeyy  ttoo  ssuucccceessss  iinn  tthhee  
pprrooggrraammmmee..  
  
TThhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  FFaammiillyy  TTrriibbuunnaall  aanndd  JJuuddiicciiaall  SSyysstteemm  ttoo  
oobbjjeeccttiivveellyy  ddeeaall  wwiitthh  iirrrreessppoonnssiibbllee  ppaarreennttss  wwhhoo  ssuubbjjeecctt  cchhiillddrreenn  ttoo  aabbaannddoonnmmeenntt  eeiitthheerr  
dduuee  ttoo  ddiissaabbiilliittyy  oorr  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  ssppoouusseess..    CChhiillddrreenn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  tthhee  
vviiccttiimmss  ooff  aannyy  ccoonnffuussiioonn  iinn  mmaarrrriiaaggeess..    TThhee  UUNNCC  RRiigghhttss  ffoorr  cchhiillddrreenn  ddeemmaanndd  
ccoohheessiivveenneessss  iinn  ffaammiilliieess  ssoo  tthhaatt  aallll  cchhiillddrreenn  ccaann  hhaavvee  aa  ssttaabbllee  hhoommee  ooff  ppeeaaccee,,  eennjjooyy  
mmaaxxiimmuumm  ppaarreennttaall  pprrootteeccttiioonn;;  ffeeeeddiinngg  aanndd  aabboovvee  aallll,,  eedduuccaattiioonn  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  hhaavvee  
ddeecceenntt  jjoobbss  aanndd  ggoooodd  hheeaalltthh  eettcc..      PPoolliiccyy  ffoorr  ssccrreeeenniinngg  cchhiillddrreenn  mmuusstt  bbee  aa  ccoonncceerrnn  iiff  
rriigghhttss  aarree  pprrooppeerrllyy  eennttrreenncchheedd  iinn  ccoommmmuunniittiieess’’  ddaaiillyy  lliiffee,,  aallll  cchhiillddrreenn  ccaann  eennjjooyy  tthheessee  
rriigghhttss  ffrroomm  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd  ttoo  aadduulltthhoooodd..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittyy  
((PPWWDDss))  wwoouulldd  nnoott  eexxppeerriieennccee  mmaarrggiinnaalliizzaattiioonn  bbeeccaauussee  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoonnee..    



 7 

  
  
AAdduullttss  ((PPeerrssoonnss  WWiitthh  DDiissaabbiilliittiieess))  
  
TThhee  hhaarrddeesstt  hhiitt  pprroobblleemmss  wwiitthh  PPWWDDss  aarree  eemmppllooyymmeenntt,,  ssoocciiaall  iinntteeggrraattiioonn,,  mmaarrrriiaaggee,,  
ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ccuullttuurraall  ccoonnssttrraaiinnttss//ttaabbooooss;;  aarrcchhiitteeccttuurraall  pprroobblleemmss,,  llaacckk  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
BBrraaiillllee,,  ssiiggnn  llaanngguuaaggee,,  iinnaaddeeqquuaattee  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess..  
  
EEmmppllooyymmeenntt  
  
GGoovveerrnnmmeenntt  mmaaddee  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee  tthhaatt  oonnee--hhaallff  ((00..55  ppeerrcceenntt))  ooff  eevveerryy  jjoobb  
bbee  rreesseerrvveedd  ffoorr  aallll  PPWWDDss..    AAlltthhoouugghh  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  iinnssttrruummeenntt  ((LLII663322))  oonn  LLaabboouurr  
RReegguullaattiioonn  11996699  pprroovviiddeess  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  eennjjooiinnss  aann  
eemmppllooyyeerr  ttoo  sseett  aassiiddee  aa  qquuoottaa  ooff  oonnee  hhaallff  ((00..55  ppeerrcceenntt))  ooff  hhiiss  ttoottaall  llaabboouurr  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  
PPWWDDss  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  iinn  sseeddeennttaarryy  jjoobbss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  cclleerriiccaall  wwoorrkk,,  mmaacchhiinneess  ooppeerraattiinngg,,  
ttyyppiinngg,,  ppaacckkiinngg,,  tteelleepphhoonnee  ooppeerraattiinngg  oorr  ootthheerr  jjoobbss  rreeqquuiirriinngg  hhiigghheerr  sskkiillllss,,  eemmppllooyyeerrss  hhaavvee  
ffaaiilleedd  ttoo  ddoo..    HHoowweevveerr,,  AArrttiiccllee  2299  ((77))::  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  nnaattuurree  aanndd  mmooddaalliittiieess  aass  
ttoo  hhooww  iinncceennttiivvee  ppaacckkaaggeess  ttoo  eemmppllooyyeerrss  wwiillll  bbee  mmaaddee..    BBeessiiddeess,,  PPWWDDss  hhaavvee  ttoo  bbee  ttrraaiinneedd  
ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  jjoobb  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaall  aabbiilliittyy..  
  
PPrroossppeeccttiivvee  eemmppllooyyeerrss  hhaavvee  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  PPWWDDss..    IInn  aa  rreesseeaarrcchh  ccoonndduucctteedd  
bbyy  GGaaddaaggbbuuii  aanndd  EEsssseell  iinn  11999977,,  oonnee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  eemmppllooyyeerrss  ggaavvee  ffoorr  nnoott  eemmppllooyyiinngg  
ppeerrssoonnss  wwiitthh  hheeaarriinngg  ddiissaabbiilliittyy  wwaass  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroobblleemm..    TThhee  pprroobblleemm  wwaass  nnoott  wwiitthh  
sskkiillll  aaccqquuiissiittiioonn  bbuutt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  nnoott  eevveenn  wwiitthh  ssuuppeerrssttiittiioonn..    IInn  ootthheerr  
ddeevveellooppmmeennttss,,  eemmppllooyyeerrss  ffeelltt  aannyy  aadduulltt  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  
sskkiillll  sshhoouulldd  bbee  eemmppllooyyeedd  bbyy  GGhhaannaa  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviiccee,,  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  DDiirreeccttoorraattee..    
OOtthheerr  mmiissccoonncceeppttiioonnss  aarree::  
  

  EEmmppllooyyiinngg  tthhee  PPWWDDss  aarree  ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
  TThheeyy  mmuusstt  bbee  ccoonnssttaannttllyy  ssuuppeerrvviisseedd  
  TThheeyy  aarree  iinnccoommppeetteenntt    

  
CCoonnssttrraaiinnttss  iinn  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  RRiigghhttss  
  
((ii))  CCuullttuurraall  iinnfflluueennccee  
  

TTrraaddiittiioonn  hhaass  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  ddiissaabbiilliittiieess  aarree  oommeennss  oorr  iillll  lluucckk,,  ppuunniisshhmmeennttss  ffrroomm  
ggooddss  hheennccee  PPWWDDss  tteenndd  ttoo  bbee  ssiiddeelliinneedd,,  aanndd  ddiissccoouurraaggeedd  ffrroomm  ssoocciiaall  iinntteeggrraattiioonn..    
SSoommee  aarree  ssttiillll  ddeessttrrooyyeedd  aatt  bbiirrtthh  aanndd  ccoonncceeaalleedd  ffrroomm  ppuubblliicc  vviieeww..    DDuuee  ttoo  tthheeiirr  
bbeelliieeffss,,  ttrraaddiittiioonnss  wwiillll  tteenndd  nnoott  ttoo  mmaakkee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg//rreehhaabbiilliittaattiioonn  
ooff  tthhee  ddiissaabblleedd..  
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((iiii))  LLaacckk  ooff  aaddeeqquuaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  
  

AAllll  PPWWDDss  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  pprrooppeerr  mmooddee  ooff  ddeelliivveerryy..  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  nneecceessssaarryy  oonn  TTVVss;;  aabbsseennccee  ooff  ssuubbttiittlleess  aanndd  pprriinnttss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  
bbee  ccoommpplleemmeenntteedd  wwiitthh  ssiiggnn  llaanngguuaaggee  aarree  mmiissssiinngg  ffoorr  tthhee  hheeaarriinngg  iimmppaaiirreedd....  
  
BBrraaiilllleedd  pprriinnttss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  BBiillllbbooaarrddss,,  vvoottiinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  ootthheerrss  aarree  nnoott  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  eelliiggiibbllee  vvootteerrss  wwiitthh  vviissuuaall  pprroobblleemmss..  

  
  
  
  
((iiiiii))  LLaacckk  ooff  PPaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  
    

PPaarreennttss  hhaavvee  rriigghhttss  ttoo  ddeecciiddee  ccoollllaabboorraattiivveellyy  iinn  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  cchhiillddrreenn,,  bbuutt  
tthhiiss  iiss  pprroovviiddeedd  iinn  sseeccttiioonn  66  ((22))  ooff  tthhee  CChhiillddrreenn’’ss  AAcctt  ooff  11999988  bbuutt  ppaarreennttss  aarree  
uunniinnffoorrmmeedd..  

  
((iivv))  IInnaaddeeqquuaattee  eedduuccaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  
  

FFoorr  eexxaammppllee  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaallss  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  lleeaavviinngg  aarree  iinnaaddeeqquuaattee  
bbuutt  tthhee  eemmpphhaassiiss  ooff  tthhee  ppeeooppllee’’ss  rriigghhtt  bbyy  OOAAUU  SSuummmmiitt  iinn  JJuullyy  11998877,,  iiss  tthhaatt  
““eevveerryy  oonnee  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eedduuccaattiioonn””;;  ““EEdduuccaattiioonn  ffoorr  aallll””  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiissaabblleedd..    
TThhiiss  iiss  aallssoo  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  ffaammoouuss  SSaallaammaannccaa  CCoonnffeerreennccee  hheelldd  iinn  SSppaaiinn  iinn  11999944  
((UUNNEESSCCOO,,  11999944))  
  

((vv))  SSoocciiaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  MMeeddiiccaarree  
  
AArrttiiffiicciiaall  bbaarrrriieerrss  ttoo  bbuuiillddiinnggss  aanndd  sseettttlleemmeenntt  aarree  nnoott  uusseerr  ffrriieennddllyy..    NNoo  eeaarrllyy  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  iimmppaaiirrmmeenntt  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell  oonn  ddiissaabbiilliittyy  ccaarree..  
  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  
  
11..  WWhhaatt  sshhoouulldd  GGoovveerrnnmmeenntt  ddoo??  
  

EEnnffoorrccee  tthhaatt  tthhee  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn  bbeeccoommee  aa  hhoouusseehhoolldd  wwoorrdd..    TThhaatt  rriigghhttss  ooff  
cchhiillddrreenn  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  rriigghhttss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  eemmpphhaassiizzeedd  ffoorr  tthhee  ddiissaabblleedd  bbee  mmaaddee  
kknnoowwnn  ttoo  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ffaammiilliieess;;  FFaammiillyy  TTrriibbuunnaall,,  CChhiieeffss,,  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerrss,,  
CChhiilldd--CChhiilldd;;  DDiissttrriicctt  AAsssseemmbblliieess,,  aanndd  uussiinngg  pprriinnttss  aanndd  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  
((NNeewwssppaappeerrss,,  TTVV,,  aanndd  RRaaddiiooss,,  IInntteerrnneett  eettcc)),,  BBrroocchhuurreess,,  LLeeaafflleettss,,  MMoorraall  aanndd  
RReelliiggiioouuss,,  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  iinn  SScchhoooollss  aarree  ootthheerr  mmeeaannss  ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn..    
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22..  EEmmppllooyyeerrss    
  

EEmmppllooyyeerrss  mmuusstt  eennddeeaavvoouurr  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  00..55  ppeerrcceenntt  qquuoottaa..    BBee  wwiilllliinngg  ttoo  
eemmppllooyy  tthhee  PPWWDDss..  TThhee  pphhyyssiiccaallllyy  cchhaalllleennggeedd  mmuusstt  bbee  pprrooffeessssiioonnaallllyy  ttrraaiinneedd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  iimmppaaiirrmmeenntt  aanndd  iinnddiivviidduuaall  aabbiilliittyy..    

  
33..  WWhhaatt  sshhoouulldd  ffaammiilliieess  ddoo??  
  

FFaammiilliieess  mmuusstt  bbee  vveerryy  eeaaggeerr  ttoo  bbee  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  DDiissaabblleedd  aanndd  
aallll  ootthheerr  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn..    TThhee  kknnoowwlleeddggee  wwiillll  eeqquuiipp  ppaarreennttss  aanndd  sseerrvvee  aass  aa  
sseerrvvoo--mmeecchhaanniissmm  ttoo  ggeett  tthheemm  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  rriigghhttss,,  hhaavvee  nneeww  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  
ttrraaiinniinngg  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  ddiirreeccttiinngg  cchhiillddrreenn’’ss  iinntteerreessttss  aanndd  eexxpprreessssiioonn..    CCrreeaattee  
eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ssiibblliinnggss  iinn  tthhee  hhoouussee  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  cchhiilldd  iinn  tthhaatt  ffaammiillyy  
wwhhoo  hhaass  iimmppaaiirrmmeenntt..    AAllll  ppaarreennttss  mmuusstt  bbee  vveerryy  rreessppoonnssiibbllee  wwiitthh  tthheeiirr  rroolleess  iinn  
pprrootteeccttiioonn,,  ffeeeeddiinngg,,  hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  eedduuccaattiioonn..    TThhiiss  mmaayy  aallssoo  ccuurrbb  iinncceessssaanntt  
ffeerroocciioouuss  ppuunniisshhmmeenntt  tthhaatt  tteeaacchheerrss  aanndd  ppaarreennttss  mmeettee  oouutt  ttoo  cchhiillddrreenn..  

  44..  WWhhaatt  sshhoouulldd  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  ddoo??  
  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  hhaavviinngg  eevveerryy  cchhiilldd  eedduuccaatteedd  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee  aanndd  hheeaalltthh,,  nnaattiioonn  
wwiiddee  ssccrreeeenniinngg  ttoo  ddeetteecctt  eeaarrllyy,,  cchhiillddrreenn  wwiitthh  eeyyee,,  eeaarr,,  ssppeeeecchh,,  rreeaaddiinngg  aanndd  ssllooww  
lleeaarrnneerrss,,  ggiifftteeddnneessss  aanndd  ttaalleenntteeddnneessss  nneeeedd  aann  uurrggeenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    TToo  eeffffeecctt  eeaarrllyy  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  mmaayy  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  
aa  ccoollllaabboorraattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  eeaarrllyy  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  sseennssoorryy  
iimmppaaiirrmmeenntt..  

  
WWhhaatt  sshhoouulldd  tteeaacchheerr  ddoo??  
  
TThhee  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  cchhiillddrreenn’’ss  ttaalleenntt//ggiifftteeddnneessss  iiss  eennsshhrriinneedd  iinn  AArrttiiccllee  2299  ((11))  ooff  tthhee  UUNN  
CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  ((CCRRCC))..    TTeeaacchheerrss  tthhrroouugghh  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  wwiillll  
bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ppeeddaaggooggyy  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  mmeeeettiinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  nneeeeddss  ooff  tthhee  
ttaalleenntteedd  aanndd  ggiifftteedd  cchhiillddrreenn..    TThheessee  ccaann  ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff::  
  
WWhhaatt  sshhoouulldd  tthhee  PPWWDDss//CChhiillddrreenn  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  ddoo??  
  
TThheeyy  mmuusstt  aacccceepptt  tthheemmsseellvveess  aanndd  bbee  ““ffiigghhtteerrss””..  DDiissaabbiilliittiieess  aarree  nnoott  iinnaabbiilliittiieess..  PPWWDDss  
hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  uunniiqquuee  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  hhaavviinngg  kknnoowwnn  tthheeiirr  rriigghhttss  tthheeyy  ccaann  lliibbeerraattee  tthheeiirr  
iimmpprriissoonneedd  mmiinnddss  aanndd  ggeett  ffooccuusseedd  oonn  wwhhaatt  vviissiioonnss  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  ppuurrssuuee..  
  
FFiinnaallllyy,,  HHeelllleenn  KKeelllleerr  ((11888800--  11996688))  tthhee  ddeeaaff--bblliinndd  ssaaiidd::      
  

LLiitteerraattuurree  iiss  mmyy  UUttooppiiaa..    HHeerree  II  aamm  nnoott  ddiisseennffrraanncchhiisseedd..      
NNoo  bbaarrrriieerr  ooff  tthhee  sseennsseess  sshhuuttss  mmee  oouutt  ffrroomm  tthhee  sswweeeett,,  ggrraacciioouuss  
ddiissccoovveerr  ooff  mmyy  bbooookk//ffrriieennddss..    TThheeyy  ttaallkk  ttoo  mmee  wwiitthhoouutt  
eemmbbaarrrraassssmmeenntt  oorr  aawwkkwwaarrddnneessss  ((11999944::  115599))    
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HHeelllleenn  bbeeccaammee  aa  pprroolliiffiicc  wwrriitteerr  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  cceelleebbrriittiieess..  
  
NNoottee::  UUttooppiiaa::    AAnn  iimmaaggiinnaarryy  ppllaaccee  oorr  ssttaattee  ooff  tthhiinnggss  iinn  wwhhiicchh  eevveerryytthhiinngg  iiss  ppeerrffeecctt..  
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RREEFFEERREENNCCEESS  
  
DDiiccttiioonnaarryy  ooff  qquuoottaattiioonnss  ((11999944))  BBooookkss  aanndd  rreeaaddiinngg  NNeeww  LLaannaarrkk..  GGeeddddeess  &&  GGrroosssseett  LLttdd  
pp..  115599  
  
GGhhaannaa  EEdduuccaattiioonn  SSeerrvviiccee..    RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ssttuuddyy  oonn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  lleeggaall  
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  pprree--tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonn  ((22000011))  UUNNIICCEEFF  SSuuppppoorrtteedd,,  AAccccrraa,,  
GGhhaannaa..  
  
HHeewwaarrdd,,  WW..  LL  &&  OOrrllaannsskkyy,,  MM..  DD..  ((11998888))  EExxcceeppttiioonnaall  CChhiillddrreenn  ((33rrdd  eedd..))..    CCoolluummbbuuss,,  
OOhhiioo::  MMeerrrriillll  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy..  
  
MMaayyoorr,,  FF..  ((11999944))  NNeeww  tthhiinnkkiinngg  iinn  ssppeecciiaall  nneeeeddss  eedduuccaattiioonn..    FFiinnaall  rreeppoorrtt  ––  WWoorrlldd  
CCoonnffeerreennccee  oonn  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn..    AAcccceessss  aanndd  qquuaalliittyy,,  SSaallaammaannccaa,,  SSppaaiinn  77  ––  1100  JJuunnee,,  
11999933..  
  
MMiinniissttrryy  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  SSoocciiaall  WWeellffaarree  ((22000000)),,  NNaattiioonnaall  ddiissaabbiilliittyy  ppoolliiccyy  
ddooccuummeenntt,,  AAccccrraa::  DDeellaarraamm..  
  
PPeerrssssoonn,,  UU..  ((11999966)),,  CChhiillddrreenn’’ss  rriigghhttss  aanndd  CCBBRR;;  TThhee  UUNN  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  
cchhiilldd..    CCBBRR  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  NNeewwsslleetttteerr;;  ((2233)),,  pppp..44--55..  
  
TThhee  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss  AAcctt  11999933..  hhttttpp:://wwwwww..ddrreeddff..oorrgg//ssyymmppoossiiuumm  GGhhaannaa  22..hhttmmll..      
  
UUNNEESSCCOO  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  nneewwsslleetttteerr  ((11999944))..  SSppeecciiaall  nneeeeddss  eedduuccaattiioonnaall  aacccceessss  aanndd  
qquuaalliittyy,,  ((33))  SSaallaammaannccaa,,  SSppaaiinn,,  33rrdd  AApprriill..  
  
GGaaddaaggbbuuii  GG..  YY..  &&  EEsssseell,,  JJ..  ((11999977))..    TThhee  eeffffeecctt  ooff  ssuuppeerrssttiittiioonn  oonn  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  iinn  
GGhhaannaa..    PPaappeerr  pprreesseenntteedd  dduurriinngg  MMaaiiddeenn  EEdduuccaattiioonnaall  MMeeddiiaa  &&  TTeecchhnnoollooggyy  AAssssoocciiaattiioonn  
oonn  22nndd  ttoo  44tthh  OOccttoobbeerr  aatt  SSoouutthh  CCaammppuuss..  
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TTHHEE  RRIIGGHHTTSS  OOFF  TTHHEE  DDIISSAABBLLEEDD  
  
  
  

    
  
  
  

PPRROOFF..  GGRRAACCEE  YYAAWWOO  GGAADDAAGGBBUUII  
FFAACCUULLTTYY  OOFF  SSPPEECCIIAALLIISSEEDD  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  SSTTUUDDIIEESS  IINN  EEDDUUCCAATTIIOONN  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN,,  WWIINNNNEEBBAA  
  
  
  
  
  
  
  

PPAAPPEERR  PPRREESSEENNTTEEDD  DDUURRIINNGG  NNAATTIIOONNAALL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  WWEEEEKK  
CCEELLEEBBRRAATTIIOONN  AATT  BBIIGG--AADDAA  AATT  1100..0000  AAMM  OONN    

22NNDD  MMAAYY  22OOOO33  
  
  

 


