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Zadeva: Kršitve človekovih pravic invalidnih otrok 

Grška varuhinja človekovih pravic je v poročilu za leto 2011 o razmerah delovanja 
socialnovarstvenega centra za invalidne otroke v Leheni opozorila na nečloveške bivalne razmere 
invalidnih otrok v centru. Privezani so bili namreč na postelje in so prebivali v do stropa segajočih 
zaprtih lesenih kletkah. Varuhinja je v poročilu ugotovila, da so kletke in vse drugo ravnanje, tudi 
dolgotrajno zapiranje, nedvomno nezakoniti in neposredno nasprotujejo dolžnosti spoštovanja in 
varstva človekovih pravic oseb, ki prebivajo v centru, grško vlado pa je pozvala, naj nemudoma 
ukrepa, da bi te razmere odpravila. 

Medijska hiša BBC je 14. novembra 2014 poročala, da invalidni otroci v centru še naprej živijo v teh 
grozljivih razmerah. Še vedno so zaprti v kletke in niso deležni pomoči in podpore, ki bi ju potrebovali.  

Center za pravno varstvo oseb z duševno motnjo (Mental Disability Advocacy Centre) navaja, da 
podobne postelje v kletkah uporabljajo še vsaj v dveh drugih državah članicah EU, in opozarja, da 
zapiranje v kletke resno škoduje psihičnemu zdravju oskrbovancev. 

V členu 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije je določeno, da mora Unija spoštovati odgovornost 
držav članic za organizacijo, zagotavljanje in upravljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega 
varstva, vendar tudi, da mora biti dejavnost EU usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, vključno z 
odpravljanjem vzrokov, ki ogrožajo telesno in duševno zdravje ljudi. Poleg tega je EU ratificirala 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in se s tem zavezala, da bo varovala človekove pravice invalidov. 

1. Katere konkretne ukrepe bo Komisija sprejela, da bo ta nehumana praksa v vsej EU 
odpravljena in da se bodo spoštovali minimalni standardi varstva in zaščite pravic invalidov, ki 
so navedeni v konvenciji OZN, med drugim tudi v določbah o zdravstvenem varstvu? 

2.  Kako namerava Komisija zagotoviti, da bodo politika in finančna sredstva EU privedli do pravih 
reform, s katerimi bi spodbujali storitve na ravni skupnosti in oskrbo v domačem okolju ter jim 
dali prednost pred sistemom institucionalne oskrbe invalidnih otrok in odraslih? 
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