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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, dnia 7 czerwca 2012 r. 

 

Prawa osób niepełnosprawnych nie są przestrzegane w praktyce 

pomimo obowiązujących przepisów 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby dotknięte problemami ze 

zdrowiem psychicznym są nadal dyskryminowane, mimo że UE i 21 państw 

członkowskich ratyfikowały postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. W dwóch nowych sprawozdaniach FRA opisano 

doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób dotkniętych 

problemami ze zdrowiem psychicznym związane z wykluczeniem i 

dyskryminacją. W sprawozdaniach tych podkreśla się konieczność odejścia od 

zinstytucjonalizowanych form opieki na rzecz tworzenia warunków życia 

wśród członków danej społeczności, a także znowelizowania prawa i polityki w 

taki sposób, aby miały one bardziej integracyjny charakter. Oba sprawozdania 

zostaną przedstawione na międzynarodowej konferencji pt. „Autonomia i 

włączenie”, która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2012 r. w Kopenhadze.  

„Potrzeba jeszcze wiele wysiłku, aby zapewnić przestrzeganie praw 80 milionów 

osób z niepełnosprawnością mieszkających w Europie. Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych wyznacza ambitny cel polegający na poprawie sytuacji osób z 

niepełnosprawnością. Dziś wyzwanie, przed jakim stoimy, to wdrożenie postanowień 

Konwencji” – stwierdził Morten Kjaerun, dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej. „Prowadzone przez nas badania pokazują, że podstawowe prawa osób 

z niepełnosprawnością nie są przestrzegane, zwłaszcza teraz, gdy zaczynamy 

odczuwać skutki stosowania przez państwa środków oszczędnościowych. Poniżej 

przedstawiono punkty wyjściowe do dyskusji na temat praktycznych działań, których 

zrealizowanie przyczyni się do polepszenia jakości życia tych osób”.  

 

1) Sprawozdanie: „Wybór i kontrola:  prawo do samodzielnego życia” 

 

Przedmiotem badania były doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym samodzielnie 

prowadzących życie z dziewięciu państw członkowskich UE. Wyniki wskazują, że 

osoby te w swoim codziennym życiu często doświadczają trudności. 

Najpoważniejsze z nich to: 

 prawo i polityki, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością 
samodzielne prowadzenie życia;  
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 negatywne nastawienie innych osób oraz uprzedzenia, które nie uwzględniają 
pozytywnego wkładu, jaki osoby z niepełnosprawnością wnoszą do życia 
społecznego. 

 brak szans na zatrudnienie, co prowadzi do sytuacji, w której osoby te 
zmuszone są korzystać ze wsparcia oraz świadczeń państwa. 
 

Sprawozdanie uwidacznia, że aby umożliwić osobom niepełnosprawnym 

samodzielne życie, deinstytucjonalizację opieki należy połączyć z reformą polityki 

społecznej w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia oraz możliwości 

otrzymania wsparcia osobistego. Osoby z niepełnosprawnością muszą brać udział w 

tworzeniu tych polityk.  

„Osoby pracujące w ministerstwach oraz przedstawiciele władzy powinni 
konsultować się z ludźmi takimi jak ja przy tworzeniu przepisów prawa i polityk. 
Powinni nas pytać o to, czego chcemy i czego potrzebujemy, zamiast utrudniać nam 
życie”. (mężczyzna, Bułgaria, lat 32, wywiad przeprowadzony w trakcie badania). 
 

2) Sprawozdanie: „Przymusowe umieszczanie w placówkach zdrowotnych oraz 

przymusowe leczenie osób dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym” 

 

W drugim sprawozdaniu Agencji podkreśla się, że przepisy regulujące kwestię 

przymusowego umieszczania w placówkach zdrowotnych lub przymusowego 

leczenia muszą uwzględniać prawa podstawowe zgodnie z przepisami Konwencji. 

Mimo, że we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązują minimalne 

zabezpieczenia w tym zakresie, badania przeprowadzone przez Agencję wskazują, 

że w przeważającej większości przypadków umieszczanie w placówkach 

zdrowotnych lub przymusowe leczenie wiąże się z negatywnymi 

doświadczeniami. Przyczyną tego jest: 

 brak informacji oraz rozmowy z zainteresowanymi osobami na temat 

procedury związanej z takimi działaniami oraz na temat ich sytuacji, mimo że 

istniała taka możliwość, co skutkuje tym, że nie miały one kontroli nad tym, co 

się z nimi działo;  

 uczucie strachu oraz upokorzenia w trakcie leczenia. 

Dobrowolne umieszczenie w placówkach zdrowotnych oraz dobrowolne poddanie 

się leczeniu były oceniane bardziej pozytywnie. 

 

Oba sprawozdania Agencji zapewniają podstawę do dyskusji w ramach UE oraz w 

poszczególnych państwach członkowskich na temat sposobów ochrony i 

egzekwowania praw osób z niepełnosprawnością oraz mogą zostać wykorzystane 

przez UE i państwa członkowskie jako pomoc przy realizacji zobowiązań 

wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Pełne wersje sprawozdań są dostępne pod następującymi adresami: 
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 Przymusowe umieszczanie w placówkach zdrowotnych oraz przymusowe 
leczenie osób dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym  

 Wybór i kontrola: prawo do samodzielnego życia – Doświadczenia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób dotkniętych problemami ze 
zdrowiem psychicznym w dziewięciu państwach członkowskich UE  

 
Uwagi dla redaktorów: 

 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD) z maja 2008 r. 
została dotychczas ratyfikowana przez  21 państw członkowskich UE oraz 
przez samą UE. Jest to pierwszy prawnie wiążący międzynarodowy 
instrument w zakresie praw człowieka, którego stroną jest UE. Zgodnie z 
przepisami Konwencji od jej sygnatariuszy wymaga się między innymi tego, 
aby zapewnili osobom niepełnosprawnym faktyczną możliwość 
samodzielnego prowadzenia życia oraz udziału w życiu społeczeństwa na 
równi z innymi osobami. 

 Problemy związane ze zdrowiem psychicznym mogą mieć wpływ na myśli, 
ciało, uczucia i zachowanie danej osoby. Do problemów tych zalicza się: 
depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia lękowe, zaburzenia 
odżywiania, schizofrenię oraz zaburzenia zachowania. 

 Niepełnosprawność intelektualna jest stanem stałym, charakteryzującym się 
zdolnościami intelektualnymi znacznie mniejszymi niż przeciętnie i 
powodującym ograniczenie funkcji intelektualnych oraz ograniczenie 
zdolności przystosowania się. Niepełnosprawność intelektualna występuję od 
momentu narodzin lub rozwija się przed 18. rokiem życia. Przykładowe 
schorzenia to: zespół Aspergera, autyzm czy zespół Downa. 

 Do dziewięciu państw objętych sprawozdaniem pt. „Wybór i kontrola” należą: 
Bułgaria, Francja, Grecja, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Szwecja, Węgry oraz 
Wielka Brytania. 

 Sprawozdanie dotyczące przymusowego umieszczania w placówkach 
zdrowotnych oraz przymusowego leczenia zawiera analizę porównawczą 
prawa w 27 państwach członkowskich UE oraz opis osobistych doświadczeń 
osób z dziewięciu państw opisanych w sprawozdaniu pt. „Wybór i kontrola”. 

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest upoważniona do 
udzielania porad opartych na dowodach decydentom na szczeblu unijnym i 
krajowym, przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej świadomej, 
lepiej sformułowanej i osadzonej w szerszym kontekście debaty i polityki w 
zakresie praw podstawowych.  

 

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt z zespołem ds. mediów FRA: 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 

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
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
mailto:media@fra.europa.eu

