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Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava 

Beč, 2. prosinca 2015. 

Zbog nedostataka u zaštiti postoji opasnost da djeca s 

invaliditetom budu izložena zlostavljanju 

Više je vjerojatno da će dječaci i djevojčice s invaliditetom biti žrtve 

tjelesnog i seksualnog zlostavljanja te zanemarivanja, nego djeca bez 

invaliditeta. Također je više vjerojatno da neće biti jednako dobro 

zaštićeni jer možda neće biti obuhvaćeni sustavom opće zaštite djece i 

osoba s invaliditetom, navodi se u najnovijem izvješću Agencije Europske 

unije za temeljna prava (FRA). Stoga postoji potreba za ciljanim 

obuhvaćanjem djece s invaliditetom u nacionalnim sustavima zaštite 

djece, kao i u mjerodavnim politikama i aktivnostima, kako bi mogla biti 

u potpunosti uključena u društvo i živjeti život bez nasilja.  

„Djecu s invaliditetom moramo učinkovitije štititi od nasilja, zlostavljanja i 

vršnjačkog nasilja”, rekao je privremeni direktor FRA-e Constantinos 

Manolopoulos uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. „EU i njezine države 

članice moraju poduzeti korake prema rješavanju ovog uvelike nevidljivog pitanja. 

Djeca s invaliditetom moraju moći živjeti bez straha u društvu u kojem su u 

potpunosti integrirana.”  

Izvješće „Nasilje nad djecom s invaliditetom: zakonodavstvo, politike i programi 

u Europskoj uniji” istražuje oblike, uzroke i okruženja u kojima dolazi do nasilja 

nad djecom s invaliditetom te predlaže korake za njegovo rješavanje. 

Iako službeni podaci o broju djece s invaliditetom i razmjeru nasilja koje trpe nisu 

dostupni, ovo izvješće ukazuje na ranjivost te djece koja nastaje uslijed društvene 

izoliranosti, stigmatizacije i njihovog većeg oslanjanja na skrb i potporu drugih. 

Izvješće ukazuje i na područja u kojima EU i njezine države članice mogu najbolje 

intervenirati kako bi bolje zaštitile djecu s invaliditetom: 

 Integrirani pristup zaštiti djece: Službe za zaštitu djece trebale bi pružati 

sveobuhvatnu potporu djeci s invaliditetom i njihovim obiteljima, uzimajući u 

obzir sve aspekte djetetova života.   

 Borba protiv izolacije i izdvojenosti: Potrebno je uložiti veće napore kako 

bi se osiguralo uključivo obrazovanje, suzbile predrasude i izgradila bolje 

uključiva društva.   

 Poboljšana i koordinirana potpora: Države članice trebale bi osigurati 

odgovarajuće koordinacijske mehanizme, poput nacionalnih središnjica, kako 

bi se povezao rad različitih stručnjaka. To uključuje stručnjake u područjima 

kao što su zdravstvena skrb, socijalne službe, obrazovanje, sudstvo te službe 

za potporu žrtvama.  

 Promicanje prevencije usmjerene na dijete i sudjelovanja djeteta: 

Države članice trebale bi osigurati da djeca s invaliditetom budu zastupljena, 
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izravno i putem udruga oboljelih osoba i obiteljskih udruga, u osmišljavanju, 

provedbi i praćenju zakona, politika, službi i mjera koje se bave nasiljem.  

Izvješće navodi i primjere postojećih zaštitnih i preventivnih mjera namijenjenih 

stručnjacima, obiteljima, ali i samoj djeci s invaliditetom. 

Izvješće možete pročitati ovdje: Nasilje nad djecom s invaliditetom: 
zakonodavstvo, politike i programi u Europskoj uniji. 

 

Za dodatne informacije: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Napomene urednicima: 

 FRA će predstaviti ovo izvješće tijekom konferencije Europske komisije 

povodom Dana osoba s invaliditetom koja će se održati 7. – 8. prosinca u 

Bruxellesu. Ove će godine konferencija biti usredotočena na djecu i mlade 

s invaliditetom.  

 Ostale radove FRA-e o pravima djeteta i osobama s invaliditetom možete 

potražiti na FRA-inoj web stranici. FRA pruža EU-u i nacionalnim 

donositeljima odluka pomoć utemeljenu na dokazima i stručna znanja te 

time pridonosi upućenijim i usmjerenijim raspravama i politikama o 

temeljnim pravima. 
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