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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 7. juni 2012 

Trods lovgivning gennemføres handicappedes rettigheder ikke i 
praksis 

Forskelsbehandling af personer med intellektuelle handicap og personer med 
psykiske helbredsproblemer finder fortsat sted trods EU's og 21 
medlemsstaters ratificering af FN's konvention om handicappedes rettigheder 
(CRPD). I to nye rapporter fra FRA behandles de erfaringer med udstødelse og 
forskelsbehandling, der er gjort af personer med intellektuelle handicap eller 
psykiske helbredsproblemer. I rapporterne understreges det, at det er 
nødvendigt at gå fra institutionsanbringelse til en tilværelse i nærmiljøet og at 
omformulere love og politikker for at gøre dem mere inklusive. Begge 
rapporter præsenteres på en international konference om "autonomi og 
inklusion" i København den 7.-8. juni 2012.  

"Der er stadig meget, der skal gøres for at føre rettighederne blandt Europas 80 
millioner personer med handicap ud i livet. CRPD udstikker en ambitiøs kurs for, 
hvordan de handicappedes situation kan forbedres. Udfordringen er nu at 
gennemføre den", sagde FRA's direktør, Morten Kjærum. "FRA's forskning viser, at 
handicappedes grundlæggende rettigheder ikke sikres fuldt ud, navnlig efterhånden 
som de økonomiske stramningerne begynder at kunne mærkes ud over Europa. 
FRAs arbejde danner grundlag for diskussioner om praktiske foranstaltninger, som 
vil gøre en forskel i dagligdagen for personer med handicap."  
 
1) Rapport: "Valg og kontrol: retten til et selvstændigt liv" 
 
I forbindelse med undersøgelsen blev der set nærmere på de erfaringer med et 
selvstændigt liv, der er gjort af personer med intellektuelle handicap og personer 
med psykiske helbredsproblemer i ni EU-medlemsstater, og konklusionen var, at de 
ofte oplever vanskeligheder i deres dagligdag. De væsentligste problemer omfatter 

• love og politikker, der ikke gøre det muligt for handicappede at leve 
selvstændigt 

• negative holdninger og fordomme, der ikke anerkender det bidrag, som 
handicappede yder til samfundet 

• manglende beskæftigelsesmuligheder med deraf følgende afhængighed af 
offentlig støtte og offentlige ydelser. 
 

Det fremgår af rapporten, at det er nødvendigt at koble afinstitutionaliseringen 
sammen med socialpolitiske reformer inden for uddannelse, sundhedspleje, 
beskæftigelse og muligheder for personlig støtte, for at det kan lykkes handicappede 
at få et selvstændigt liv. Handicappede skal inddrages i udviklingen af disse 
politikker. 
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"Folk i ministerierne og hos myndighederne bør tale med personer som mig, når de 
udformer lovgivning og politik. De bør spørge os om, hvad vi ønsker og har brug for, 
og ikke gøre vores liv vanskeligere." (Mand, 32 år, Bulgarien, interviewet i 
forbindelse med undersøgelsen) 
 
2) Rapport: Ufrivillig anbringelse og ufrivillig behandling af personer med psykiske 

helbredsproblemer 
 
I den anden rapport fra FRA understreges det, at bestemmelserne om ufrivillig 
anbringelse eller behandling skal tage hensyn til de grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med CRPD. Selv om alle EU-medlemsstater har indført en 
minimumsbeskyttelse, viser FRA's feltundersøgelser overvældende negative 
erfaringer med ufrivillig anbringelse eller behandling som følge af 

• manglende oplysninger om og drøftelse af processen og deres situation, når 
de kunne have været inddraget, hvilket medførte en manglende kontrol af, 
hvad der skete med dem 

• en følelse af frygt og ydmygelse under behandlingen. 
Frivillig anbringelse og behandling blev vurderet mere positivt. 
 
Begge rapporter fra FRA danner grundlag for drøftelser i EU og medlemsstaterne af, 
hvordan man kan beskytte og opfylde handicappedes rettigheder, og kan anvendes 
til at støtte dem i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser i henhold til CRPD. 
 
Rapporterne i deres helhed er tilgængelige i: 

• Ufrivillig anbringelse og ufrivillig behandling af personer med psykiske 
helbredsproblemer  

• Valg og kontrol: retten til et selvstændigt liv – erfaringer gjort af personer med 
intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer i ni EU-
medlemsstater  

 
Bemærkninger til redaktørerne: 

• FN's konvention om handicappedes rettigheder (CRPD) fra maj 2008 er 
efterfølgende blevet ratificeret af 21 EU-medlemsstater og EU selv. Den er 
det første juridisk bindende internationale menneskerettighedsinstrument, 
som EU er en del af. I henhold til CRPD skal underskriverne blandt andet 
gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage 
i samfundslivet på lige fod med alle andre. 

• Psykiske helbredsproblemer kan påvirke en persons tanker, krop, følelser og 
adfærd. De omfatter depression, bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), 
opmærksomhedsforstyrrelser/hyperaktivitet, angstlidelser, spiseforstyrrelser, 
skizofreni og adfærdsforstyrrelse. 

• Et intellektuelt handicap er en kronisk tilstand, der er karakteriseret ved en 
intellektuel kapacitet, der ligger markant under gennemsnittet, og som 
begrænser et menneskes evne til at fungere intellektuelt og tilpasse sin 
adfærd. Det er normalt til stede fra fødslen eller udvikles inden 18-års alderen. 
Eksempler herpå er Aspergers syndrom, autisme og Downs syndrom. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-involuntary-placement-treatment_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-involuntary-placement-treatment_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-choice-and-control_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-choice-and-control_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-choice-and-control_EN.pdf
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
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• De ni lande, der indgår i rapporten om valg og kontrol, er Bulgarien, Frankrig, 
Tyskland, Grækenland, Ungarn, Letland, Rumænien, Sverige og Det 
Forenede Kongerige. 

• Rapporten om ufrivillig anbringelse og behandling indeholder en 
sammenlignende analyse af lovgivningen i 27 EU-medlemsstater sammen 
med personlige erfaringer fra de ni lande, der indgår i rapporten om valg og 
kontrol. 

• Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har beføjelse 
til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere for 
således at bidrage til, at debat og politik vedrørende grundlæggende 
rettigheder hviler på en solid grundviden og sættes ind i en sammenhæng.  

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FRA Media Team 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tlf.: +43 1 580 30 642 
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