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Børn med handicap løber øget risiko for misbrug på
grund af mangelfuld beskyttelse
Piger og drenge med handicap løber større risiko for at blive ofre for
fysisk og seksuel vold samt vanrøgt end børn uden handicap. De er
samtidig sandsynligvis mindre godt beskyttet, da de kan falde mellem to
stole, når det gælder generisk beskyttelse af børn og handicappede,
konkluderer den seneste rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA). Der er derfor behov for specifikt at inkludere børn med
handicap i de nationale børnebeskyttelsestjenester samt i de relevante
politikker og tiltag, så de er fuldt ud inkluderet i samfundet og kan leve
et liv uden vold.
"Vi skal beskytte børn med handicap mere effektivt imod vold, misbrug og
mobning," udtaler FRA's fungerende direktør Constantinos Manolopoulos
umiddelbart før den internationale dag for personer med handicap. "EU og
medlemsstaterne skal sørge for at løse dette stort set usynlige problem. Børn med
handicap skal kunne leve uden frygt i et samfund, hvor de er fuldt integrerede."
I rapporten Violence against children with disabilities: legislation, policies and
programmes in the European Union undersøges de forskellige former for vold mod
børn med handicap samt årsagerne og omstændighederne i forbindelse med
volden, og der foreslås foranstaltninger til at håndtere det.
Selv om der ikke foreligger officielle tal for antallet af børn med handicap og
omfanget af vold imod dem, understreger denne rapport disse børns sårbarhed
som følge af social isolation, stigmatisering og børnenes større afhængighed af
pasning og hjælp.
Rapporten angiver desuden, hvor EU og medlemsstaterne bør gribe ind for at
forbedre beskyttelsen af børn med handicap:
En integreret tilgang til børnebeskyttelse: Børnebeskyttelsestjenester bør
yde omfattende støtte til børn med handicap og deres familier og tage højde for
alle aspekter af børnenes liv.
Bekæmpelse af isolation og adskillelse: Der er behov for at øge
bestræbelserne på at sikre inkluderende uddannelse, bekæmpe fordomme og
opbygge mere inkluderende samfund.
Bedre og koordineret hjælp: Medlemsstaterne bør sikre hensigtsmæssige
koordineringsmekanismer, såsom et kontaktpunkt, for at bygge bro mellem de
forskellige fagpersoners arbejde. Det omfatter fagpersoner inden for områder som
sundhed, sociale tjenester, uddannelse, retsvæsenet og støttetjenester for ofre.
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Fremme af forebyggelse med fokus på børn og inddragelse af børn:
Medlemsstaterne bør sikre, at børn med handicap er repræsenteret, både direkte
og via repræsentant- og familieorganisationer, når de udarbejder, implementerer
og overvåger lovgivning, politikker, tjenester og foranstaltninger, der omhandler
vold.
Rapporten henviser også til eksempler på eksisterende bekyttelses- og
forebyggelsesforanstaltninger, der involverer fagpersoner, familier eller de
handicappede børn selv.
Rapporten kan læses her: Violence against children with disabilities: legislation,
policies and programmes in the European Union.
Yderligere oplysninger: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 1 580 30 642
Noter til redaktører:
 FRA vil præsentere rapporten på konferencen for Europa-Kommissionens
dag for personer med handicap, som finder sted den 7.-8. december i
Bruxelles. I år vil konferencens fokus være på børn og unge mennesker
med handicap.
 FRA's øvrige arbejde vedrørende børns rettigheder og personer med
handicap kan læses på FRA’s websted. FRA yder evidensbaseret støtte og
rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og bidrager derved til mere
oplyste og målrettede debatter og politikker om grundlæggende
rettigheder.
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