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Potencjalne luki w ochronie narażają dzieci
niepełnosprawne na ryzyko nadużyć
Istnieje większe prawdopodobieństwo, że chłopcy i dziewczęta z
niepełnosprawnością są ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej lub
zaniedbania niż dzieci bez niepełnosprawności. Jest również bardziej
prawdopodobne, że prawa dzieci z niepełnosprawnością są generalnie
gorzej chronione, ponieważ nie chroni ich wystarczająco ani ogólny
system ochrony dziecka, ani system ochrony osób niepełnosprawnych –
ujawnia najnowsze sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (FRA). Istnieje zatem potrzeba, aby krajowe systemy na
rzecz ochrony dzieci, a także odpowiednie polityki i działania, zostały
wyraźne ukierunkowane na dzieci niepełnosprawne, aby umożliwić im
pełne włączenie do społeczeństwa i życie bez przemocy.
„Musimy skuteczniej chronić dzieci niepełnosprawne przed przemocą, znęcaniem
się i nękaniem” – mówi p.o. Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Constantinos
Manolopoulos w przededniu Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
„UE i państwa członkowskie muszą podjąć kroki w celu rozwiązania tego - w dużej
mierze niewidocznego - problemu. Niepełnosprawne dzieci powinny żyć bez
strachu i w całkowitej integracji ze społeczeństwem”.
W sprawozdaniu „Przemoc wobec dzieci niepełnosprawnych: prawodawstwo,
polityki i programy w UE” przeanalizowano formy, przyczyny i okoliczności
przemocy wobec dzieci niepełnosprawnych i zasugerowano kroki, które należy
podjąć, by jej zaradzić.
Mimo braku oficjalnych danych wskazujących na liczbę dzieci niepełnosprawnych
i zakres doświadczanej przez nich przemocy, sprawozdanie podkreśla kwestię
bezbronności takich dzieci wynikającą z ich izolacji społecznej, stygmatyzacji i
większej zależności od opieki i wsparcia.
Sprawozdanie wskazuje również obszary, w których UE i państwa członkowskie
mogłyby skutecznie interweniować, aby chronić dzieci niepełnosprawne:






Zintegrowane podejście do ochrony dzieci: Służby ochrony dzieci powinny
udzielać kompleksowego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
z uwzględnieniem wszystkich aspektów życia dziecka.
Przeciwdziałanie izolacji i separacji: Należy dołożyć większych starań, aby
zapewnić integracyjne kształcenie, walczyć z uprzedzeniami i budować coraz
bardziej zintegrowane społeczeństwo.
Wzmocnione i skoordynowane wsparcie: Państwa członkowskie powinny
zapewnić odpowiednie mechanizmy koordynacyjne, aby połączyć wysiłki
specjalistów z różnych dziedzin. Dotyczy to między innymi specjalistów w
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zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa, sądownictwa oraz
usług pomocy ofiarom.
Promowanie środków zapobiegawczych skupionych na dzieciach i
partycypacji dzieci: Państwa członkowskie powinny dopilnować, by głos
dzieci niepełnosprawnych był reprezentowany – bezpośrednio i za
pośrednictwem organizacji reprezentujących niepełnosprawne dzieci i ich
rodziny – w procesie projektowania, wdrażania i monitorowania przepisów,
polityk, usług i działań mających przeciwdziałać przemocy wobec nich.

W sprawozdaniu przytoczono również przykłady istniejących środków ochrony i
prewencji skierowanych do specjalistów, rodzin lub samych dzieci
niepełnoprawnych.
Aby zapoznać się ze sprawozdaniem, zob.: Przemoc
niepełnosprawnych: prawodawstwo, polityki i programy w UE

wobec

dzieci

Dodatkowe informacje: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 (1)580 30 642
Uwagi dla redaktorów:
 FRA zaprezentuje sprawozdanie podczas konferencji organizowanej przez
Komisję Europejską z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie
się w dniach 7-8 grudnia w Brukseli. W tym roku tematem przewodnim
konferencji będzie niepełnosprawność dzieci i młodzieży.
 Inne prace FRA na temat praw dzieci i osób niepełnosprawnych można
znaleźć na stronie internetowej FRA. FRA jest uprawniona do udzielania
decydentom na poziomie UE i na poziomie krajowym porad opartych na
dowodach, przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej
przemyślanych i lepiej ukierunkowanych debat i przyjmowania bardziej
przemyślanych i lepiej ukierunkowanych strategii politycznych dotyczących
praw podstawowych.
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