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Térgv: KSH népszámláiás visszajelzés

Tisztelt Asszonyom/U ram !

jelen leveíünkben küidjúk ,,a 2a21. évi népszcimlálós véqrehaitósóval kapcsalatos egyes fe!adatokról"
szóló eiőter.iesztés tervezettel kapcsclatos vélerrrényünket, melynek rnegküldésére 2020, június 8 -
án kaptunk felkérést,

Rendkívül fontosnak érezzük, hogy a népszámlálás során korrekt adatok kerüljenek megállapításra,
hiszen a legtöbb esetben innen származtatjuk a fogyatékossággal élő ember"ekre vonatkozó adatokat,
így alapjaiban határozza meg a fogyatékr:sság területére irányuló történéselqet, Ennek ér"dekében az
AOSZ a 2016. évi Mikrocenzus felvételekor is sokat dolgozatt. Jelentős ereclrriénynek érezzük, hogy a

2016, évi Mikrocenzusban a 70% - al többen vallották rnagukat autistának, mint a 20j,1, óvi

népszá m lálásba n.

Ézt a célt szem eiőtt tartva fogalmazzuk meg az alábbiakat:

1. Az egyenlő eséíyű hozzáférésse| kapcsolatos észrevételek
Meglátásunk szerint a számunkra megküldött dokumentáció nern garantálja, hogy megvalósul az

egyeniő esélyű hozzáf érés biztosítása, Az autizmussal éiő emberek egyenlő esélyű
hozzáférésének érdekében eiengedhetetlen, hogy:
o Az ezzel kapcsolatos garanciák megjelenjenek a vonatkozó dokumentációban. {végrehajtási

rendeletben, és az Adatvéde l 
pn i Hatásvizsgá lat dokumentumá ba n)

r ,A kóitségvetésiterv rendeljen forrást az akadálymentesítéshez,
r A számlélóLliztosok autizmus szempontú képzése, meiyben az Ao5z szükség szerint szívesen

részt váiial.

Kérjük tehát, hogy mind a végrehajtási rendelet, mind a7 Adatvédelmi Hatásvizsgálat
dakurnentumába kerüljön be az, esélyegyenlőség biztosításának követelménye, illetve a

népszámlálás lebonyolításának teljes folyamata alatt biztosítsák az akadálymentes
információátadást és komrnunikációt az autizmussal élő, illetve minden fogyatékos emben
számára.
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2. A név kérdezése és a vonatkozó fokozott adatvédelmi garanciák

Tapasztalataink szerint az autizmus diagnózis még napjainkban is stigrnatizáló hatású iehet, így az

érintettek nem minden esetben vá!lalják art fel.
A teljes névvel és szüietési dátummal történő adatfelvétel így torzíthatja az eredményeket,
csökkentheti az autizmussal élő emberek számának megjelerrését a vaiós számokhoz kópest,
A válaszadók bizalmának rnegaiapozása érdekében fontosnak érezzük egy akacJálymentes és széles
körű kampány szervezését arról, hogy hogy a névvel vaió ryálaszadás, vaianrint az adatok
összekapcsolásából származó visszaé!és lehetősége a hatástanulmány alapján elhanyagolható, illetve
korlátozott, Természetesen eg,/ ilyen kampány tervezésében és lebonyolításában az AOSZ szívesen
részt vesz.

A válaszadók bizalmának megnyerése érdekében kérjúk egy akadáiymente§ és széles körű
kampány szervezését.

A tová bbi sikeres együttm űködés reményében, üdvóziettel,

Autisté k Országos Szövetsóge
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