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Aizsardzības nepilnības rada risku pakļaut bērnus ar
invaliditāti ļaunprātīgai izmantošanai
Zēniem un meitenēm ar invaliditāti ir lielāks risks kļūt par fiziskas un
psiholoģiskas vardarbības, kā arī nevērības upuriem nekā bērniem bez
invaliditātes. Viņiem arī pastāv risks būt mazāk aizsargātiem, jo uz viņiem
zināmā mērā var neattiekties konkrēti vispārējās bērnu aizsardzības un
cilvēku ar invaliditāti aizsardzības aspekti, kā norādīts jaunākajā ES
Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojumā. Tādējādi ir vajadzīgs valstu
bērnu aizsardzības sistēmās, kā arī attiecīgajā politikā un darbībā
nepārprotami ietvert bērnus ar invaliditāti, lai viņi būtu pilnībā iekļauti
sabiedrībā un varētu baudīt dzīvi bez vardarbības.
„Mums efektīvāk jāaizsargā bērni ar invaliditāti pret vardarbību, ļaunprātīgu
izmantošanu un iebiedēšanu,” saka FRA pagaidu direktors Constantinos
Manolopoulos pirms Starptautiskās personu ar invaliditāti dienas. „ES un tās
dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai risinātu šo zināmā mērā apslēpto jautājumu.
Bērniem ar invaliditāti jābūt iespējai bez bailēm dzīvot sabiedrībā, kurā viņi ir
pilnībā integrēti.”
Ziņojumā „Vardarbība pret bērniem ar invaliditāti: likumdošana, politika un
programmas Eiropas Savienībā” pētīti veidi, iemesli un apstākļi attiecībā uz
vardarbību pret bērniem, kā arī ieteiktas preventīvas darbības.
Lai arī nav pieejami oficiāli dati par bērnu ar invaliditāti skaitu un apmēru, kādā
viņi cieš no vardarbības, šajā ziņojumā norādīti apdraudējumi šādiem bērniem,
kurus rada sociālā izolācija, stigmatizācija un viņu lielākā atkarība no aprūpes un
atbalsta.
Ziņojumā arī norādīti turpmāk minētie aspekti, kuriem ES un dalībvalstis varētu
pievērst uzmanību, lai aizsargātu bērnus ar invaliditāti.








Integrēta pieeja bērnu aizsardzībai: bērnu aizsardzības dienestiem
jānodrošina visaptverošs atbalsts bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,
ņemot vērā visus bērnu dzīves aspektus.
Izolācijas un nošķirtības novēršana: lielākas pūles jāveltī iekļaujošas
izglītības nodrošināšanai, cīņai pret aizspriedumiem un integrētākas
sabiedrības veidošanai.
Uzlabots un saskaņots atbalsts: dalībvalstīm jānodrošina piemērotāki
saskaņošanas mehānismi, piemēram, kontaktpunkti, lai apkopotu dažādu
speciālistu darbu, tostarp speciālistu darbu tādās jomās kā sociālie
pakalpojumi, izglītība, tiesu iestādes un cietušo atbalsta dienesti.
Uz bērniem vērstu preventīvie pasākumi un bērnu līdzdalības
veicināšana: dalībvalstīm jānodrošina, lai bērni ar invaliditāti ir pārstāvēti —
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gan tieši gan ar ģimenes organizācijām — vienmēr, kad tiek izstrādāti, īstenoti
un uzraudzīti tiesību akti, politika, pakalpojumi un pasākumi vardarbības
novēršanai.
Ziņojumā arī sniegti piemēri esošajiem aizsardzības un profilakses pasākumiem,
kas paredzēti profesionāļiem, ģimenēm vai pašiem bērniem ar invaliditāti.
Lai lasītu ziņojumu, sk. šeit: Vardarbība pret bērniem ar invaliditāti: likumdošana,
politika un programmas Eiropas Savienībā.
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Piezīmes redaktoriem
 FRA iepazīstinās ar ziņojumu Eiropas Komisijas Starptautiskās personu ar
invaliditāti dienas konferencē, kura notiks Briselē 7. un 8. decembrī. Šogad
uzmanība tiks pievērsta bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
 Citi FRA darbi saistībā ar bērnu tiesībām un cilvēkiem ar invaliditāti pieejami
FRA tīmekļa vietnē. FRA ir tiesības sniegt uz pierādījumiem balstītu
palīdzību un ieteikumus ES un valstu lēmumu pieņēmējiem, tādējādi
veicinot informētākas un mērķtiecīgākas debates un pamattiesību politiku.
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