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FRA pranešimas spaudai 

Viena, 2015 m. gruodžio 2 d. 

Dėl nepakankamos apsaugos neįgaliems vaikams kyla 

išnaudojimo pavojus 

Neįgalūs berniukai ir mergaitės dažniau tampa fizinio ir seksualinio 

smurto aukomis ir yra dažniau neprižiūrimi nei vaikai neturintys negalios. 

Taip pat yra labiau tikėtina, jog neigalūs vaikai bus prasčiau apsaugoti, 

nes jie gali patekti į vaikų bei neįgaliųjų bendros apsaugos sistemų 

spragas, nurodoma naujausioje ES pagrindinių teisių agentūros (FRA) 

ataskaitoje. Todėl yra būtina įtraukti neįgalių vaikų apsaugos klausimą į 

nacionalines vaikų apsaugos sistemas, atitinkamą politiką ir priemones, 

kad jie būtų visapusiškai įtraukti į visuomenę ir jiems būtų sudarytos 

sąlygos gyventi be smurto.  

„Turime veiksmingiau apsaugoti neįgalius vaikus nuo smurto, išnaudojimo ir 

priekabiavimo“, – sakė laikinasis FRA direktorius Constantinos Manolopoulos 

tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse. – ES ir jos valstybės narės turi imtis 

priemonių, kad būtų sprendžiama ši iš esmės nematoma problema. Neįgalūs vaikai 

turi turėti galimybę be baimės dalyvauti visuomenės gyvenime ir būti visapusiškai 

integruoti.”  

Ataskaitoje „Smurtas prieš neįgalius vaikus. Teisės aktai, politika ir programos 

Europos Sąjungoje“ nagrinėjamos smurto prieš neįgalius vaikus formos, 

priežastys bei aplinkybės ir siūlomos priemonės šiai problemai spręsti. 

Nors oficialių duomenų apie neįgalių vaikų skaičių ir jų patiriamo smurto mastą 

nėra, šioje ataskaitoje dėmesys atkreipiamas į tai, kad tokie vaikai yra pažeidžiami 

dėl socialinės izoliacijos bei stigmatizavimo ir yra labiau priklausomi nuo priežiūros 

ir pagalbos. 

Be to, ataskaitoje nurodoma, kuriose srityse ES ir valstybės narės gali daugiausiai 

prisidėti prie neįgalių vaikų apsaugos: 

 Integruotas požiūris į vaikų apsaugą. Vaikų apsaugos tarnybos turėtų 

teikti visapusišką pagalbą neįgaliems vaikams ir jų šeimoms, atsižvelgiant į 

visus vaikų gyvenimo aspektus. 

 Kova su izoliacija ir atskyrimu. Būtinos aktyvesnės pastangos, siekiant 

užtikrinti visa apimantį švietimą, kovoti su išankstinėmis nuostatomis ir kurti 

labiau įsitraukusią visuomenę. 

 Sustiprinta ir koordinuota parama. Valstybės narės turėtų užtikrinti 

tinkamus koordinavimo mechanizmus, tokius kaip centrai, tam, kad būtų 

galima susieti skirtingų specialistų veiklą. Į tai turėtų būti įtraukti specialistai 

iš sveikatos priežiūros, socialinių tarnybų, švietimo, teismų ir paramos aukoms 

sričių. 
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 Vaikų apsaugai skirtos prevencijos ir vaikų dalyvavimo skatinimas. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kovai su smurtu skirtų įstatymų, 

politikos, paslaugų ir priemonių rengimo, taikymo ir stebėsenos procesuose 

neįgaliems vaikams būtų atstovaujama tiesiogiai ir per atstovų bei šeimos 

organizacijas.  

Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama nuoroda į specialistams, šeimoms ir patiems 

neįgaliems vaikams skirtų apsaugos ir prevencijos priemonių pavyzdžius. 

Norėdami perskaityti ataskaitą, žr. „ Smurtas prieš neįgalius vaikus. Teisės aktai, 

politika ir programos Europos Sąjungoje“. 
 

Daugiau informacijos e. paštas media@fra.europa.eu / Tel.  +43 1 580 30 642 

 

Pastabos redaktoriams 

 FRA pateiks ataskaitą per Europos Komisijos rengiamą neįgaliųjų dienos 

konferenciją, kuri vyks Briuselyje gruodžio 7–8 d. Šiais metais konferencija 

bus skirta neįgaliems vaikams ir jaunimui.  

 Apie kitą FRA veiklą vaikų teisių ir neįgaliųjų srityje galima sužinoti FRA 

interneto svetainėje. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 

teikia faktais pagrįstas konsultacijas ES ir valstybių narių sprendimų 

priėmėjams ir taip prisideda prie geriau pagrįstų ir tikslingesnių diskusijų 

bei politikos pagrindinių teisių srityje. 
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