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FRA-sajtóközlemény 

Bécs, 2015. december 2. 

A védelmi rendszer hiányosságai miatt érheti 

bántalmazás a fogyatékossággal élő gyermekeket 

A fogyatékossággal élő fiúk és lányok nagyobb eséllyel esnek áldozatul 

fizikai és szexuális erőszaknak és elhanyagolásnak, mint ép társaik. 

Annak is nagyobb a valószínűsége, hogy alacsonyabb szintű védelemben 

lesz részük, mivel könnyen a gyermekekre, illetve a fogyatékossággal 

élőkre vonatkozó általános védelmi keret közötti résben találhatják 

magukat – állapítja meg az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) legújabb 

jelentésében. A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete ezért külön 

fejezetet érdemel a nemzeti gyermekvédelmi rendszerekben, a 

vonatkozó szakpolitikákban és programokban, hogy a társadalom teljes 

jogú tagjaiként, erőszaktól mentes életet élhessenek.  

„A fogyatékossággal élő gyermekeket hatékonyabban kell védenünk az 

erőszakkal, a bántalmazással és a zaklatással szemben” – mondja az FRA 

igazgatója, Constantinos Manolopoulos a fogyatékossággal élők nemzetközi 

napjának előestéjén. „Az EU-nak és tagállamainak ezért intézkedéseket kell 

hozniuk és foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel, amelyről jellemzően keveset 

beszélünk. A fogyatékossággal élő gyermekeknek lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy félelem nélkül éljenek abban a társadalomban, amelynek teljes jogú tagjai.”  

A „Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes 

in the European Union”  (Fogyatékossággal élő gyermekekkel szembeni erőszak: 

jogszabályok, szakpolitikák és programok az Európai Unióban) című jelentés 

megvizsgálja a fogyatékossággal élő gyermekekkel szembeni erőszak formáit, 

okait és helyszíneit, és lépéseket javasol a jelenség kezelésére. 

Bár a fogyatékossággal élő gyermekek számáról és az általuk elszenvedett 

erőszak mértékéről nincsenek hivatalos adatok, a jelentés rámutat arra, hogy ezek 

a gyermekek a társadalmi elszigeteltség, a megbélyegzettség és a gondozásra és 

támogatásra való nagyobb rászorultságuk miatt különösen kiszolgáltatott 

helyzetben vannak. 

A jelentés említést tesz arról is, hogy az EU és tagállamai hol tudnának a 

legeredményesebben beavatkozni annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 

gyermekek magasabb szintű védelemben részesülhessenek: 

 Integrált szemlélet a gyermekvédelemben: A gyermekvédelmi 

szolgálatoknak átfogó támogatást kell nyújtaniuk a fogyatékossággal élő 

gyermekeknek és családjuknak, figyelembe véve a gyermek életének 

valamennyi aspektusát.   

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence
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 Fellépés az elszigetelődés és az elkülönítés ellen: Fokozott 

erőfeszítéseket kell tenni az integrált oktatásért, az előítéletek felszámolásáért 

és a befogadóbb szellemű társadalomért.   

 Fokozott, összehangolt támogatás: A tagállamoknak megfelelő 

koordinációs mechanizmusokat kell biztosítaniuk, például egy olyan 

fókuszpontot, amely összefogja a különböző szakemberek munkáját. Közéjük 

tartoznak a más területeken, például az egészségügyben, a szociális 

szolgálatoknál, az oktatásban, a bíróságokon és az áldozatsegítő szolgálatoknál 

dolgozó szakemberek.  

 A gyermekközpontú prevenció és a gyermekek részvételének 

támogatása: A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az erőszak 

elleni törvények, szakpolitikák, szolgálatok és intézkedések kialakításában, 

végrehajtásában és felügyeletében a fogyatékossággal élő gyermekek is 

képviseltessék magukat, közvetlenül és a képviseleti, illetve családi 

szervezeteken keresztül egyaránt.  

A jelentés példákat is felsorakoztat a meglévő, szakemberek, családok vagy 

maguknak a fogyatékossággal élő gyermekek számára szóló védelmi és 

prevenciós intézkedésekre. 

A jelentést itt olvashatja el: Violence against children with disabilities: legislation, 

policies and programmes in the European Union. 
 

További információ: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 Az FRA a jelentést az Európai Bizottság által a fogyatékos emberek 

világnapja alkalmából szervezett konferencián ismerteti, amelyre december 

7–8-án kerül sor Brüsszelben. A konferencia központi témája az idén a 

fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok helyzete lesz.  

 Az FRA weboldalán az ügynökség más, gyermekjogokkal és fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos munkája is megismerhető. Az FRA 

bizonyítékokon alapuló segítségnyújtással és szakértelemmel segíti az 

uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájárul az alapvető 

jogokkal kapcsolatos tájékozottabb és célzottabb vitákhoz, valamint 

szakpolitikákhoz. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence
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