
 

 

Kitti Cone (7. aprila 1944 - 21. marta 2015.) била је америчка активисткиња за права особа 

са инвалидитетом.  

Имала је мишићну дистрофију. Са 9 година су јој дали погрешну дијагнозу - церебрална 

парализа. У току школовања променила је 13 школа. Још у средњој школи почела је да се 

активно бави грађанским правим. На Универзитету у Илиноису, Cone је организовала и 

учествовала у протестима против рату у Вијетнаму, за грађанска права и против 

сиромаштва. 

У пролеће 1967. године Cone се преселила у Њујорк и наставила са својим антиратним 

напорима које је започела док је била на Универзитету у Илиноису. 

Након кратког боравка у Чикагу и Атланти, Cone се 1974. године преселила у 

Калифорнију и повезала се са Центром за самостални живот. Cone је имала искуства у 



политичком организовању, па је ангажована на одељењу за послове у заједници. Годинама 

је радила на лобирању за унапређење здравља и добробити друштва, организујуц́и 

локалне, али и националне активности, а такође је радила и на отклањању архитектонских 

препрека и повећању приступачности у области транспорта. 

Када је Joseph Califano, амерички секретар за здравство, образовање и социјално старање, 

одбио да потпише предлог прописа за члан 504 Закона о рехабилитацији из 1973. године, 

који су се односили на заштиту цивилних права особа са инвалидитетом (први пут у 

Америци), постављен је ултиматум и започете демонстрације које су се одржале у десет 

америчких градова 5. априла 1977, укључујући почетак 504. седнице у Сектору за 

здравство, образовање и социјалну политику у Сан Франциску. Ова седница, коју је 

водила Judith Heumann и коју је организовала Kitti Cone  трајала је до 4. маја 1977, укупно 

28 дана, а више од 150 људи је одбило да оде. То је до сада најдужа седница у историји 

савезне владе. Joseph Califano  је потписао прописе 28. априла 1977. 

Након тога, Cone се фокусирала на превоз, протествујући на терминалу у Сан Франциску 

1978. године, потом је организовала Дан грађанских права особа са инвалидитетом у 

октобру 1979. у Сан Франциску и лобирала за стварање приступачног јавног превоза. 

1984. године почела је да ради на Светском институту за инвалидност, где је истраживала 

међународне програме персоналне асистенције. 1990. године почела је да ради за тзв. 

Национални центар за заступање грађанских права особа са инвалидитетом који су водили 

појединци са инвалидитетом и родитељи који имају децу са инвалидитетом (DREDF), а 

1993. постала је њен директор за развој. Пензионисала се 1999. године, али остала је 

активна у DREDF-у. 


