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Předmět:

Porušování lidských práv dětí se zdravotním postižením

Zpráva řeckého veřejného ochránce práv z roku 2011 o provozních podmínkách střediska sociální
péče pro děti se zdravotním postižením upozornila na ponižující životní podmínky dětí se zdravotním
postižením ve středisku péče o děti ve městě Leichana. Děti byly připoutány k postelím a přebývaly
v uzavíratelných klecích s dřevěnými mřížemi sahajícími až do stropu. Zpráva došla k závěru, že tyto
klece a všechny praktiky dlouhodobého omezování pohybu jsou „jednoznačně nezákonné“ a „v
přímém rozporu s povinností dodržovat a chránit lidská práva osob pobývajících ve středisku“, a
naléhavě žádala řeckou vládu, aby přijala okamžitá opatření k nápravě této situace.
Dne 14. listopadu 2014 odhalila reportáž stanice BBC, že děti se zdravotním postižením jsou v tomto
středisku těmto úděsným podmínkám vystavovány i nadále. Stále jsou zamykány do klecí a snaží se
dovolat potřebné pomoci a podpory.
Sdružení Mental Disability Advocacy Centre poukazuje na to, že obdobné postele s mřížemi se
používají nejméně ve dvou dalších členských státech EU, a zdůrazňuje, že umístění pacienta do klece
vážně narušuje jeho duševní zdraví.
Článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie sice stanoví, že ze strany Unie je uznávána
odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky, organizaci zdravotnictví a
poskytování zdravotní péče, avšak stanoví rovněž to, že činnost Unie musí být zaměřena na
zlepšování veřejného zdraví, a to včetně odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví.
EU navíc ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, čímž se zavázala chránit
lidská práva osob se zdravotním postižením.
1.

Jaké konkrétní opatření hodlá Komise přijmout s cílem zajistit, aby se v celé EU tyto
nehumánní postupy již neuplatňovaly a aby byly zachovávány minimální standardy ochrany
osob se zdravotním postižením uvedené ve zmíněné úmluvě OSN, a to i ve zdravotnických
zařízeních?

2.

Jakým způsobem hodlá Komise zajistit, aby politiky a fondy EU vedly k provádění skutečných
reforem, které budou v případě dětí i dospělých se zdravotním postižením upřednostňovat
komunitní služby a péči poskytovanou v rámci rodiny před ústavní péčí?
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