
ШТА ЈЕ КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
О ПИТАЊИМА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ?
У Аустралији, комисије за спровођење истраге представљају највише тело за спровођење 
истрага о питањима од јавног значаја. Недавна испитивања и извештаји су показали да код 
особа са инвалидитетом постоји већа вероватноћа да буду изложене насиљу, злостављању, 
запостављању и експлоатацији него особе без инвалидитета. Резултати испитивања 
која спроведе oва комисија ће допринети информисању влада аустралијских држава и 
територија, институција и шире друштвене заједнице о спречавању и већем степену 
заштите особа са инвалидитетом од насиља, злостављања, запостављања и експлоатације 
убудуће.

Комисија за спровођење истраге о питањима особа са 
инвалидитетом ће испитати како:

•  може да спречи насиље, злостављање, запостављање и 
експлоатацијy и боље заштити особе са инвалидитетом  

•  могу да се успоставе најефикаснији поступци за извештавање, 
вођење истраге и реаговање у случајевима насиља, 
злостављања, запостављања и експлоатације   

•  може да се промовише свеобухватније друштво које ће 
подржавати самосталност особа са инвалидитетом и њихово 
право на живот без насиља, злостављања, запостављања и 
експлоатације. Испитивање ће обухватити све врсте насиља, 
злостављања, запостављања и експлоатације особа са 
инвалидитетом на различитим локацијама и у различитим 
ситуацијама.

Комисија за спровођење истраге о питањима особа са 
инвалидитетом је тело које делује независно од владе.  То 
значи да особе са инвалидитетом и чланови њихових породица, 
њихови пријатељи, особе и организације које им помажу у томе 
могу слободно да обавесте комисију о насиљу, злостављању, 
запостављању и експлоатацији. 

NEDA подстиче особе са инвалидитетом које су дошле 
као досељеници и избеглице да испричају своје приче о 
неправедном поступању према њима, а то могу да учине и 
чланови њихових породица и њихови заступници.  

Комисија за спровођење истраге жели да сазна каква су 
искуства људи којима су нанета оштећења или повреде и који су 
доживели да се према њима неправедно поступа: 

•  у школама, у правосудном систему или  
имиграционом притвору

•   у групном стамбеном смештају или на радном месту 

•   у њиховом дому

Комисија за спровођење истраге о 
питањима особа са инвалидитетом 
жели да чује шта је учињено да би се 
ваша ситуација решила и шта би, по 

вашем мишљењу, побољшало живот 
особа са инвалидитетом. 
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