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Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice 

Dunaj, 2. decembra 2015 

Zaradi vrzeli v zaščiti so lahko invalidni otroci 

izpostavljeni zlorabam 

Invalidni dečki in deklice bodo verjetneje žrtve fizičnega in spolnega 

nasilja ter zanemarjanja kot neinvalidni otroci. Prav tako bodo verjetneje 

slabše zaščiteni, saj se lahko znajdejo nekje med splošno zaščito za 

otroke in zaščito za invalide, kot je ugotovljeno v zadnjem poročilu 

Agencije EU za temeljne pravice (FRA). Zato se je treba v nacionalnih 

sistemih za zaščito otrok ter zadevnih politikah in ukrepih izrecno 

osredotočiti na invalidne otroke, da bi bili ti v celoti vključeni v družbo in 

bi lahko živeli življenje brez nasilja.  

„Invalidne otroke moramo učinkoviteje zaščititi pred nasiljem, zlorabami in 

ustrahovanjem,“ pravi začasni direktor agencije FRA Constantinos Manolopoulos 

na predvečer mednarodnega dne invalidov. „EU in njene države članice morajo 

ukrepati za rešitev tega večinoma nevidnega vprašanja. Invalidni otroci morajo 

imeti možnost živeti brez strahu v družbi, v katero so popolnoma vključeni.“  

V poročilu „Nasilje nad invalidnimi otroki: zakonodaja, politike in programi v 

Evropski uniji“ so proučeni oblike, vzroki in okoliščine nasilja nad invalidnimi otroki 

ter predlagani ukrepi za boj proti njemu. 

Čeprav uradni podatki o številu invalidnih otrok in obsegu nasilja, ki ga utrpijo, 

niso na voljo, so v tem poročilu poudarjene ranljivosti takih otrok, ki izhajajo iz 

socialne izoliranosti, stigmatizacije ter njihove večje odvisnosti od oskrbe in 

podpore. 

V poročilu je tudi navedeno, kje lahko EU in njene države članice posredujejo, da 

bi bolje zaščitile invalidne otroke: 

 celostni pristop k zaščiti otrok: službe za zaščito otrok bi morale invalidnim 

otrokom in njihovim družinam zagotavljati vsestransko podporo ob 

upoštevanju vseh vidikov otrokovega življenja;   

 boj proti izoliranosti in ločevanju: bolj si je treba prizadevati za zagotovitev 

vključujočega izobraževanja, boj proti predsodkom in vzpostavitev bolj 

vključujoče družbe;   

 okrepljena in usklajevana podpora: države članice bi morale zagotoviti 

ustrezne mehanizme usklajevanja, kot so kontaktne točke, za povezovanje 

dela različnih strokovnjakov. To vključuje strokovnjake s področij, kot so 

zdravstveno varstvo, socialne storitve, izobraževanje, sodstvo in podpora 

žrtvam;  

 spodbujanje preventivnih ukrepov, usmerjenih v otroke, in udeležbe 

otrok: države članice bi morale zagotoviti, da so invalidni otroci neposredno 

ter prek zastopniških in družinskih organizacij zastopani pri oblikovanju, 
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izvajanju in spremljanju zakonov, politik, storitev in ukrepov, v katerih se 

obravnava nasilje nad njimi.  

V poročilu so navedeni tudi primeri obstoječih ukrepov za zaščito in preprečevanje, 

ki se nanašajo na strokovnjake, družine in same invalidne otroke. 

Poročilo je na voljo na naslovu: Nasilje nad invalidnimi otroki: zakonodaja, politike 
in programi v Evropski uniji. 

 

Dodatne informacije:  media@fra.europa.eu/Tel. +43 158030642 

 

Sporočilo urednikom: 

 Agencija FRA bo poročilo predstavila na konferenci Evropske komisije ob 

dnevu invalidov, ki bo potekala 7. in 8. decembra v Bruslju. Konferenca bo 

letos osredotočena na invalidne otroke in mladino.  

 Drugi prispevki agencije FRA o pravicah otrok in invalidov so na voljo na 

njenem spletišču. Agencija FRA nosilcem odločanja na ravni EU in nacionalni 

ravni zagotavlja neodvisno pomoč in strokovno znanje, ki temeljita na 

dokazih, ter s tem prispeva k bolj premišljenim in bolje usmerjenim 

razpravam in politikam na področju temeljnih pravic. 
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