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Η ανεξαρτησία απέχει πολύ από την πραγματικότητα για πολλά
άτομα με αναπηρίες
Πολλά άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ εξακολουθούν να ζουν σε ιδρύματα.
Κινδυνεύουν από αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, δεν μπορούν να ζήσουν μια
γεμάτη και ανεξάρτητη ζωή και αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες συνθήκες από τα
άτομα χωρίς αναπηρίες. Απαιτούνται, επομένως, συστηματικές αλλαγές στον
τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης της στήριξης προς τα άτομα με
αναπηρίες. Αυτό είναι το συμπέρασμα των νέων εκθέσεων του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Οι εκθέσεις υποδεικνύουν

το τι πραγματικά πρέπει να προσφέρουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στα άτομα με αναπηρίες,
ούτως ώστε αυτά να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα με τη στήριξη της κοινότητας, για παράδειγμα
κατά τις μετακινήσεις τους με τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή όταν πηγαίνουν για ψώνια
«Πολύ συχνά, δεν δίνεται στα άτομα με αναπηρίες η δυνατότητα να επιλέγουν ούτε να
έχουν τον έλεγχο της ζωής τους», δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty.
«Ενώ δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της είναι να μπορούν τα άτομα με
αναπηρίες να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση, στην πράξη αυτό
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν μια έκκληση
αφύπνισης προς τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής ώστε να διασφαλίσουν την
πλήρη εφαρμογή αυτού του δικαιώματος σε ολόκληρη την ΕΕ.»
Οι εκθέσεις « From institutions to community living (Μετάβαση από τη διαβίωση
στο ίδρυμα στη διαβίωση στην κοινότητα)» αναλύουν διάφορες πτυχές της
μετάβασης από τη διαβίωση στο ίδρυμα στην αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα, ένα
δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες (CRPD). Οι εκθέσεις εξετάζουν: τα προγράμματα
αποϊδρυματοποίησης και τις σχετικές δεσμεύσεις, τη χρηματοδότηση και τον αντίκτυπο
στα άτομα με αναπηρίες.
Σύμφωνα επίσης με τις εκθέσεις, πολλά κράτη μέλη διαθέτουν στρατηγικές
αποϊδρυματοποίησης βάσει των οποίων τα εν λόγω κράτη δεσμεύονται να διασφαλίζουν
την ανεξάρτητη διαβίωση για όλα τα άτομα με αναπηρίες. Εξάλλου, η μετάβαση από τη
διαβίωση στο ίδρυμα στην παροχή βοήθειας από την κοινότητα αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την παροχή χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Ωστόσο,
οι εν λόγω στρατηγικές συχνά δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη χρηματοδότηση και
από σαφή χρονοδιαγράμματα και στόχους, ενώ επίσης δεν καταφέρνουν να εμπλέξουν με
τον κατάλληλο τρόπο τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, υπονομεύοντας κατά
αυτόν τον τρόπο την πρόοδο. Επιπροσθέτως, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να
χρηματοδοτούν ιδρύματα.
Κατά συνέπεια και λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των πολλών και διαφορετικών
εθνικών και τοπικών αρχών που παρέχουν στήριξη, τα άτομα με αναπηρίες κατά κανόνα

διαβιούν σε δυσμενέστερες συνθήκες από τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Αυτό ισχύει κυρίως στην
περίπτωση των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, τα οποία συχνά νιώθουν ότι ζουν αποκλεισμένα και
ότι δεν έχουν τον έλεγχο της ίδιας τους της ζωής.
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση σαφών σχεδίων με καλά καθορισμένους
πόρους τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και αρμοδιοτήτων, με στόχο τη στήριξη
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του κλεισίματος των ιδρυμάτων και την παροχή της δυνατότητας διαβίωσης στην
κοινότητα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η παροχή διαφόρων δυνατοτήτων προσωπικής
βοήθειας υψηλής ποιότητας. Πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη συνδρομή από την
κοινότητα για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες κατά την απομάκρυνσή τους από
τα ιδρύματα. Είναι, επομένως, ουσιώδους σημασίας η παροχή πρόσβασης σε καθημερινές
υπηρεσίες, όπως στις μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Έχει
επίσης πρωταρχική σημασία η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων και στην παρακολούθηση
της προόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων
αυτών ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
media@fra.europa.eu /
Τηλ.: +43 1 580 30 642.
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
Ο FRA είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ για την παροχή βοήθειας και
εμπειρογνωσίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του FRA για τα άτομα με αναπηρίες
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του FRA.
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