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Deficiențele în materie de protecție antrenează riscul
expunerii copiilor cu dizabilităţi la abuzuri
Este mult mai probabil pentru băieții și fetele cu handicap, în comparație
cu cei fără handicap, să fie victime ale violenței fizice și sexuale, precum
și ale neglijării. De asemenea, potrivit celui mai recent raport al Agenției
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), este mai
probabil ca aceștia să fie mai puțin protejați, întrucât ar putea fi afectați
de carențele în materie de protecție generică oferită copiilor și
persoanelor cu dizabilităţi. Prin urmare, este necesar să se pună accentul
în mod explicit pe copiii cu handicap în cadrul sistemelor naționale de
protecție a copilului, precum și în politicile și acțiunile relevante, astfel
încât ei să fie incluși pe deplin în societate și să trăiască o viață lipsită de
violență.
„Trebuie să protejăm mai eficient copiii cu dizabilităţi împotriva violenței, a
abuzului și a intimidării”, a declarat Constantinos Manolopoulos, director ad
interim al FRA, în ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi. „UE și
statele sale membre trebuie să ia măsuri pentru a aborda această problemă în
mare parte invizibilă. Copiii cu dizabilităţi trebuie să poată trăi fără teamă într-o
societate în care sunt pe deplin integrați.”
Raportul intitulat „Violența împotriva copiilor cu dizabilităţi: legislație, politici și
programe în Uniunea Europeană” analizează formele, cauzele și contextul violenței
împotriva copiilor cu dizabilităţi și propune măsuri pentru combaterea acesteia.
Deși nu sunt disponibile cifre oficiale cu privire la numărul de copii cu dizabilităţi
și gradul de violență la care sunt supuși, raportul subliniază vulnerabilitățile
acestor copii, care rezultă din izolarea socială, stigmatizarea și dependența lor mai
mare de îngrijire și sprijin.
Raportul indică, de asemenea, domeniile în care UE și statele sale membre pot
interveni în mod optim pentru a asigura o mai bună protecție a copiilor cu
dizabilităţi:






Abordarea integrată a protecției copilului: serviciile de protecție a copilului
ar trebui să ofere sprijin cuprinzător copiilor cu dizabilităţi și familiilor acestora,
luând în considerare toate aspectele vieții copilului.
Combaterea izolării și a separării: este necesară intensificarea eforturilor
pentru a asigura o educație bazată pe incluziune, a combate prejudecățile și a
construi societăți mai favorabile incluziunii.
Sprijin consolidat și coordonat: statele membre ar trebui să asigure
mecanisme de coordonare adecvate, precum un punct de contact, pentru a
crea o punte între activitățile desfășurate de diferiți profesioniști. Printre
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aceștia se numără profesioniști în domenii precum asistența medicală, serviciile
sociale, educația, sistemul judiciar și serviciile de sprijinire a victimelor.
Promovarea prevenirii axate pe copii și a participării copiilor: statele
membre ar trebui să se asigure că, la elaborarea, punerea în aplicare și
monitorizarea legislației, a politicilor, a serviciilor și a măsurilor de combatere
a violenței, copiii cu dizabilităţi sunt reprezentați în mod direct și prin
intermediul organizațiilor reprezentante și familiale.

Raportul menționează, de asemenea, exemple de măsuri de protecție și prevenire
existente care se adresează profesioniștilor, familiilor sau chiar copiilor cu
dizabilităţi.
Pentru a citi raportul, a se vedea: Violența împotriva copiilor cu dizabilităţi:
legislație, politici și programe în Uniunea Europeană.
Pentru informații suplimentare:
Note pentru redactori:
 FRA va prezenta raportul în cadrul conferinței organizate de Comisia
Europeană cu ocazia Zilei persoanelor cu dizabilităţi, în perioada 78 decembrie, la Bruxelles. Anul acesta, conferința se va concentra pe copiii
și tinerii cu dizabilităţi.
 Alte activități desfășurate de FRA în domeniul drepturilor copiilor și al
persoanelor cu dizabilităţi pot fi găsite pe site-ul web al agenției. FRA oferă
factorilor decizionali de la nivelul UE și de la nivel național asistență și
expertiză susținute prin dovezi, contribuind astfel la o mai bună informare
și orientare a dezbaterilor și politicilor referitoare la drepturile
fundamentale.
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