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Hiaten in de bescherming veroorzaken risico van
mishandeling van gehandicapte kinderen
Jongens en meisjes met een handicap lopen meer risico op lichamelijk en
seksueel misbruik, en op verwaarlozing, dan kinderen zonder een
handicap. Soms vallen gehandicapte kinderen buiten de generieke
kinderbescherming maar ook buiten de bescherming voor gehandicapten,
waardoor ze ook kwetsbaarder zijn, aldus het meest recente rapport van
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Specifieke
aandacht voor kinderen met een handicap is daarom noodzakelijk, zowel
in de landelijke stelsels voor kinderbescherming als binnen het
desbetreffende beleid en actieprogramma, zodat deze kinderen geheel in
de samenleving worden opgenomen en gevrijwaard blijven van geweld.
“We moeten kinderen met een handicap beter beschermen tegen geweld,
mishandeling en pesten,” aldus directeur (ad interim) Constantinos Manolopoulos
van het FRA aan de vooravond van de internationale dag van mensen met een
handicap. “De EU en haar lidstaten moeten stappen ondernemen om dit probleem,
dat zich grotendeels aan het zicht onttrekt, aan te pakken. Kinderen met een
handicap moeten zonder angst kunnen leven in een maatschappij waarin zij
volledig zijn geïntegreerd.”
Het rapport, getiteld "Violence against children with disabilities: legislation,
policies and programmes in the European Union" (Geweld tegen kinderen met een
handicap: wetgeving, beleid en programma's in de EU), gaat in op de verschillende
vormen en oorzaken van geweld tegen kinderen en de situaties waarin het zich
voordoet, en biedt ook suggesties voor de bestrijding van dat geweld.
Er zijn weliswaar geen officiële cijfers over het aantal gehandicapte kinderen en
de omvang van het geweld waarmee zij te maken hebben, maar dit rapport laat
wel zien hoe kwetsbaar deze kinderen zijn als gevolg van sociaal isolement,
stigmatisering en hun grotere afhankelijkheid van zorg en ondersteuning.
Het rapport geeft ook aan waar de EU en haar lidstaten het best kunnen ingrijpen
om kinderen met een handicap beter te beschermen:




Een
geïntegreerde
benadering
van
de
kinderbescherming:
Kinderbeschermingsdiensten moeten brede ondersteuning bieden voor
gehandicapte kinderen en hun familie, zodat alle aspecten van het leven van
het kind in aanmerking worden genomen.
Bestrijding van isolement en afscheiding: Er zijn meer inspanningen nodig
om inclusief onderwijs te waarborgen, vooroordelen te bestrijden en een meer
inclusieve samenleving te creëren.
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Versterkte en gecoördineerde steun: De lidstaten dienen te zorgen voor
passende coördinatiemechanismen, zoals een centrale instantie, om de
werkzaamheden van de verschillende professionals op elkaar te laten
aansluiten. Het gaat om professionals op gebieden zoals gezondheidszorg,
maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, justitie en slachtofferhulp.
Bevordering van op het kind gerichte preventiemaatregelen en
participatie van het kind: De lidstaten dienen erop toe te zien dat bij het
ontwerp, de uitvoering en de controle van wetten, beleid, diensten en
maatregelen tegen geweld ook de stem van gehandicapte kinderen wordt
gehoord
–
zowel
rechtstreeks
als
via
vertegenwoordigers
en
gezinsorganisaties.

Het rapport verwijst ook naar voorbeelden van bestaande beschermings- en
preventiemaatregelen gericht op professionals, gezinsleden of de gehandicapte
kinderen zelf.
Klik hier om het verslag te lezen: Violence against children with disabilities:
legislation, policies and programmes in the European Union.
Voor meer informatie: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Opmerkingen voor de redactie:
 Het FRA zal zijn rapport presenteren tijdens de Conferentie van de Europese
Commissie in verband met de dag van mensen met een handicap, die
plaatsvindt op 7 en 8 december in Brussel. Dit jaar is de conferentie speciaal
gericht op kinderen en jongeren met een handicap.
 Zie de FRA-website voor informatie over andere werkzaamheden van het
Bureau met betrekking tot de rechten van kinderen en mensen met een
handicap. Het FRA verstrekt Europese en nationale beleidsmakers
wetenschappelijk onderbouwde adviezen en expertise. Dit moet het debat
en het beleid over grondrechten een solide basis en precieze afstemming
geven.
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