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Teema: Puuetega laste inimõiguste rikkumised 

Kreeka ombudsmani 2011. aasta aruandes „Tingimused puuetega laste sotsiaalhoolduskeskuses” 
juhiti tähelepanu puuetega laste alandavatele elamistingimustele Lechaina lastehoolduskeskuses.  
Lapsed olid seotud voodite külge ning elasid laeni ulatuvate puuvarbade ja uksega puuris. Aruandes 
tõdeti, et puuride olemasolu ja pikaajaline mis tahes viisil liikumisvabaduse piiramine on kindlasti 
ebaseaduslik ning otseses vastuolus kohustusega austada ja kaitsta keskuse asukate inimõigusi, ning 
nõuti tungivalt, et Kreeka valitsus võtaks olukorra parandamiseks viivitamata meetmeid. 

14. novembril 2014 paljastati BBC reportaažis, et keskuse puuetega lapsed vaevlevad endiselt 
sellistes kohutavates tingimustes. Ikka veel lukustatakse nad puuridesse vajalikku abi ja tuge 
andmata. 

Vaimse puudega inimeste tugikeskus on teada andnud, et samasuguseid puurivarbadega voodeid 
kasutatakse veel vähemalt kahes ELi liikmesriigis, ning rõhutanud, et puuris hoidmine mõjub rängalt 
patsientide psüühikale. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 on sätestatud, et liit peab võtma arvesse liikmesriikide 
vastutust oma tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel, kättesaadavaks muutmisel ja juhtimisel, 
ning ühtlasi nähakse seal ette, et liidu meetmed peaksid olema suunatud rahvatervise parandamisele, 
sealhulgas füüsilist ja vaimset tervist ohustavate tegurite kõrvaldamise teel. Ka on EL ratifitseerinud 
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, võttes sellega kohustuse kaitsta puuetega inimeste 
inimõigusi. 

1. Mida kavatseb komisjon konkreetselt ette võtta, et tagada selliste ebainimlike tingimuste 
likvideerimine ELis ning nimetatud ÜRO konventsioonis loetletud puuetega inimeste õiguste 
kaitse ja tagamise miinimumnõuete järgimine, sealhulgas tervishoiu valdkonnas? 

2. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et ELi poliitika ja rahastamise abil teostatakse tõelisi 
reforme, millega soodustatakse liikumist puuetega laste ja täiskasvanute hooldamise 
institutsioonidel põhinevalt süsteemilt kogukonnateenuste ja perehoolduse suunas? 
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