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Temats: Cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem ar invaliditāti 

Grieķijas ombuda 2011. gada ziņojumā „Bērnu ar invaliditāti sociālās aprūpes centra darbības 
apstākļi” tika uzsvērti pazemojošie apstākļi, kādos Lehenas bērnu aprūpes centrā dzīvo bērni ar 
invaliditāti. Bērni tajā tika piesprādzēti gultās un dzīvoja būros ar koka restēm un durvīm līdz griestiem. 
Ziņojumā secināts, ka būri un jebkāda prakse, kas ietver kustības ierobežošanu uz ilgu laiku, 
„nepārprotami ir nelikumīgi” un „tiešā pretrunā pienākumam ievērot un aizsargāt iedzīvotāju 
cilvēktiesības”, un prasīts Grieķijas valdībai nekavējoties rīkoties, lai pārkāpumus novērstu. 

2014. gada 14. novembrī BBC reportāžā tika atklāts, ka bērni ar invaliditāti minētajā centrā joprojām 
dzīvo tādos pašos šausminošos apstākļos. Viņus joprojām tur ieslodzītus būros, un viņiem trūkst 
vajadzīgās palīdzības un atbalsta.  

Cilvēku ar garīgu invaliditāti aizstāvības centrs (Mental Disability Advocacy Centre — MDAC) ir 
norādījis, ka līdzīgas gultas ar restēm izmanto vēl vismaz divās citās ES dalībvalstīs, un uzsvēris, ka 
turēšana būrī smagi kaitē pacientu psiholoģiskajai veselībai. 

Lai gan Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantā paredzēts, ka Savienībai jārespektē 
dalībvalstu atbildība par veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu, 
sniegšanu un vadību, tajā arī noteikts, ka ES rīcībai jābūt vērstai uz to, lai uzlabotu sabiedrības 
veselību, cita starpā novēršot draudus fiziskajai un garīgajai veselībai. Turklāt ES ir ratificējusi ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tādējādi uzņemoties pienākumu aizsargāt personu ar 
invaliditāti cilvēktiesības. 

1. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka šī necilvēcīgā prakse tiek 
izbeigta visā ES un ka cita starpā veselības aprūpes nozarē tiek ievēroti minētajā ANO 
konvencijā uzskaitītie minimuma standarti personu ar invaliditāti cilvēktiesību aizsardzībai un 
drošībai? 

2. Kā Komisija ir iecerējusi nodrošināt, lai ES politika un fondi rosinātu īstas reformas, kas dotu 
priekšroku kopienas līmeņa pakalpojumiem un aprūpei ģimenē, nevis sistēmai, kuras pamatā 
ir bērnu un pieaugušo ar invaliditāti institucionāla aprūpe? 
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