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Heikko suoja uhkaa altistaa vammaiset lapset
hyväksikäytölle
Vammaisilla tytöillä ja pojilla on muita lapsia suurempi riski joutua
fyysisen ja seksuaalisen väkivallan tai laiminlyönnin uhriksi. Heillä on
myös todennäköisemmin muita heikompi suoja, sillä he saattavat pudota
yleisen lastensuojelun ja vammaisten suojelun välisiin aukkoihin,
todetaan EU:n perusoikeusviraston (FRA) uusimmassa raportissa.
Kansallisissa
lastensuojelujärjestelmissä
sekä
asiaa
koskevassa
politiikassa ja toimenpiteissä onkin kiinnitettävä erityistä huomiota
vammaisiin lapsiin ja varmistettava, että he voivat osallistua
täysipainoisesti yhteiskuntaan ja elää ilman väkivallan uhkaa.
”Meidän on suojeltava vammaisia lapsia nykyistä tehokkaammin väkivallalta,
hyväksikäytöltä ja kiusaamiselta”, sanoo FRA:n väliaikainen johtaja Constantinos
Manolopoulos kansainvälisen vammaisten päivän alla. ”EU:n ja sen
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän paljolti näkymättömän
ongelman käsittelemiseksi. Vammaisten lasten on voitava elää ilman pelkoa
yhteiskunnassa, johon he ovat täysin integroituneet.”
Raportissa ”Violence against children with disabilities: legislation, policies and
programmes in the European Union” (vammaisiin lapsiin kohdistuva väkivalta:
lainsäädäntö, toimintalinjat ja ohjelmat Euroopan unionissa) tarkastellaan
vammaisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja, syitä ja olosuhteita sekä
ehdotetaan toimia sen torjumiseksi.
Vammaisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta ei ole saatavilla virallisia
lukuja, mutta raportissa tuodaan esiin sille altistavia tekijöitä, kuten näiden lasten
eristyneisyys, leimautuminen sekä riippuvuus hoidosta ja tuesta.
Raportissa myös kerrotaan, miten EU ja sen jäsenvaltiot voisivat parantaa
vammaisten lasten suojaa:






Kokonaisvaltainen
lähestymistapa
lastensuojeluun:
Lastensuojelupalvelujen tulisi tarjota vammaisille lapsille ja heidän perheilleen
kattavasti tukea kaikilla lapsen elämän alueilla.
Eristyneisyyden ja syrjinnän torjuminen: On toimittava tehokkaammin
osallistavan koulutuksen varmistamiseksi, ennakkoluulojen poistamiseksi ja
sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.
Vahva ja koordinoitu tuki: Jäsenvaltioilla olisi oltava asianmukaiset
koordinointimekanismit, esimerkiksi koordinointikeskus eri alojen, kuten
terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, koulutuksen, oikeuslaitoksen ja uhrien
tukipalvelujen ammattilaisten toiminnan liittämiseksi yhteen.
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Lapsikeskeisen ennaltaehkäisyn ja lasten osallistamisen edistäminen:
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vammaiset lapset ovat suoraan tai
edunvalvonta- ja perheasioiden järjestöjen kautta edustettuina, kun väkivallan
torjuntaa koskevia lakeja, politiikkaa, palveluja ja toimenpiteitä suunnitellaan,
pannaan täytäntöön ja valvotaan.

Raportissa annetaan myös esimerkkejä nykyisistä suojelun ja ennaltaehkäisyn
toimenpiteistä, jotka on suunnattu ammattilaisille, perheille tai vammaisille
lapsille.
Raportti on luettavissa FRA:n verkkosivustolla: Violence against children with
disabilities: legislation, policies and programmes in the European Union.
Lisätietoja: media@fra.europa.eu / Puh. +43 (1) 580 30 642
Tietoa toimittajille
 FRA esittelee raportin Euroopan komission vammaisten päivän kunniaksi
järjestämässä konferenssissa Brysselissä 7. ja 8. joulukuuta. Konferenssi
keskittyy tänä vuonna vammaisiin lapsiin ja nuoriin.
 FRA:n verkkosivustolla on lisätietoja FRA:n toiminnasta lasten ja
vammaisten oikeuksien alalla. FRA:n tehtävänä on antaa tutkimustuloksiin
perustuvaa neuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
päätöksentekijöille ja edistää näin kattavampaan tietoon perustuvaa ja
kohdennetumpaa keskustelua perusoikeuksista sekä perusoikeuksia
koskevien toimintalinjojen laatimista.
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