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Betreft: Schendingen van de mensenrechten van kinderen met een handicap 

De Griekse ombudsman wees in zijn verslag van 2011 over de situatie in zorginstellingen voor 
gehandicapte kinderen in Griekenland op de mensonwaardige omstandigheden in een instelling voor 
gehandicapte kinderen in Lechaina. Kinderen worden in deze instelling vastgebonden aan hun bed en 
verblijven in kooien met houten tralies en deuren tot aan het plafond. In het verslag wijst de 
ombudsman erop dat de kooien en de wijze waarop de kinderen in hun vrijheid worden beperkt 
"duidelijk illegaal" zijn en "niet stroken met de verplichting om de mensenrechten van de bewoners van 
deze instelling te beschermen en respecteren" en verzoekt hij de Griekse regering onmiddellijk 
maatregelen te nemen om een einde te maken aan deze situatie. 

Op 14 november 2014 bracht de BBC aan het licht dat gehandicapte kinderen in deze instelling nog 
altijd in dezelfde erbarmelijke omstandigheden verkeren. Zij worden nog altijd opgesloten en ontberen 
nog altijd de hulp en steun die zij nodig hebben.  

Het Mental Disability Advocacy Center (MDAD, een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de 
rechten van personen met geestelijke gezondheidsproblemen) heeft verklaard dat dit zelfde type 
kooibedden in nog ten minste twee andere EU-lidstaten wordt gebruikt en heeft benadrukt dat het 
verblijf in een dergelijk kooibed zeer schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van de patiënten. 

Artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Unie de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, 
alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging 
moet eerbiedigen, maar bepaalt ook dat het optreden van de Unie gericht moet zijn op verbetering van 
de volksgezondheid, hetgeen inhoudt dat bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid moeten worden weggenomen. Bovendien heeft de EU het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap geratificeerd en zich er daardoor toe verbonden de mensenrechten 
van personen met een handicap te beschermen. 

1. Welke concrete maatregelen zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat er in de hele 
EU een einde wordt gemaakt aan deze mensonterende praktijken en dat de minimumnormen 
voor de bescherming en eerbiediging van de rechten van personen met een handicap, zoals 
die zijn vermeld in bovengenoemd VN-Verdrag, worden nageleefd, onder meer binnen de 
gezondheidszorg? 

2. Hoe wil de Commissie erop toezien dat door middel van EU-beleid en -middelen 
daadwerkelijke hervormingen in gang worden gezet, zodat de zorg voor gehandicapte 
kinderen en volwassenen wordt verleend binnen de gemeenschap en het gezin, en niet langer 
de taak is van instellingen? 

Ingediend: 8.12.2014 
Doorgezonden: 10.12.2014 
Uiterste datum beantwoording: 17.12.2014 


