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Glipor i skydd kan innebära risk för övergrepp mot barn
med funktionshinder
Risken för att pojkar och flickor med funktionshinder ska utsättas för
fysiskt och sexuellt våld och vanvårdas är större än för barn utan
funktionshinder. De är också ofta sämre skyddade, eftersom de kan falla
mellan det allmänna skyddet av barn och av personer med
funktionshinder, visar den senaste rapporten från Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter (FRA). De nationella systemen för
skydd av barn, relevant politik och åtgärder måste uttryckligen ta upp
barn med funktionshinder, så att de blir helt inkluderade i samhället och
kan leva ett liv utan våld.
– Vi måste bli bättre på att skydda barn med funktionshinder mot våld, övergrepp
och mobbning. EU och medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att hantera
denna mycket osynliga fråga. Barn med funktionshinder måste kunna leva utan
att vara rädda i ett samhälle där de är helt integrerade, säger FRA:s tillförordnade
direktör Constantinos Manolopoulos inför internationella dagen för personer med
funktionshinder.
I rapporten ”Våld mot barn med funktionshinder: lagstiftning, politik och program
inom Europeiska unionen” granskas former, orsaker och ramarna för våld mot
barn med funktionshinder och åtgärder föreslås.
Även om det inte finns några officiella siffror som rör barn med funktionshinder
och omfattningen av våldet mot dem, lyfter rapporten fram hur sårbara barnen är
till följd av social isolering, stigmatisering och deras större beroende av vård och
stöd.
Rapporten innehåller också områden där EU och medlemsstaterna bäst kan ingripa
för att skydda barn med funktionshinder bättre:






En helhetssyn på skydd av barn: Enheter som arbetar med skydd av barn
bör ge omfattande stöd till barn med funktionshinder och deras familjer med
hänsyn tagen till alla aspekter av barnets liv.
Motverkande av isolering och separation: Ökade insatser krävs för att
garantera en inkluderande utbildning, bekämpa fördomar och skapa mer
inkluderande samhällen.
Starkare och samordnat stöd: Medlemsstaterna bör garantera att det finns
lämpliga mekanismer för samordning, exempelvis en kontaktpunkt, för att
samordna olika yrkesverksammas arbete. Detta innefattar yrkesverksamma
inom områden som sjukvård, socialtjänst, utbildning, rättsväsendet och
brottsofferorganisationer.
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Främjande av förebyggande åtgärder för barn och barns deltagande:
Medlemsstaterna bör säkerställa att barn med funktionshinder är företrädda,
direkt och genom representativa organisationer och familjeorganisationer, när
de utformar, genomför och övervakar lagar, politik, tjänster och åtgärder mot
våld.

I rapporten nämns även exempel på det skydd som finns i dag och förebyggande
åtgärder riktade till yrkesverksamma, familjer och barn med funktionshinder.
Läs rapporten: Våld mot barn med funktionshinder: lagstiftning, politik och
program inom Europeiska unionen.
Mer information: media@fra.europa.eu/tfn +43 (1)580 30 642
Meddelande till redaktörerna:
 FRA presenterar rapporten vid Europeiska kommissionens konferens om
dagen för personer med funktionshinder den 7–8 december i Bryssel. I år
fokuserar konferensen på barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
 Annan information om FRA:s arbete inom barns rättigheter och personer
med funktionshinder finns på FRA:s webbplats. FRA tillhandahåller
evidensbaserad rådgivning till EU och nationella beslutsfattare, och bidrar
därigenom till en mer välgrundad och bättre målinriktad debatt och politik
om grundläggande rättigheter.
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