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Angående: Överträdelser av de mänskliga rättigheterna för barn med funktionsnedsättning 

I 2011 års rapport från den grekiska ombudsmannen om hur den sociala omsorgen om barn med 
funktionsnedsättning fungerar betonades de ovärdiga levnadsvillkoren för barn med 
funktionsnedsättning på barnomsorgsinrättningen i Lechaina. Barn spändes fast i sina sängar och 
levde i burar med trästänger upp till taket och grindar. I rapporten stämplades burarna och allt bruk av 
långvarigt fasthållande som ”klart olagligt” och ”i direkt strid med skyldigheten att respektera och 
skydda de boendes mänskliga rättigheter”. Den grekiska regeringen uppmanades bestämt att vidta 
omedelbara åtgärder för att rätta till situationen. 

I ett reportage av BBC den 14 november 2014 avslöjades att barn med funktionsnedsättning fortsatt 
lever under fruktansvärda villkor på inrättningen. De blir fortfarande inlåsta i burar och kämpar för att 
få den hjälp och det stöd de behöver.  

Enligt den internationella organisationen för personer med psykisk funktionsnedsättning (MDAC) 
används liknande bursängar i minst två andra medlemsstater i EU, och MDAC betonar att det allvarligt 
skadar patienternas psykiska hälsa att hållas i bur. 

I artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att unionen ska respektera 
medlemsstaternas ansvar för organisationen, tillhandahållandet och förvaltningen av hälso- och 
sjukvård, men det föreskrivs också att EU:s insatser ska inriktas på att förbättra folkhälsan, bland 
annat genom att undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan. Vidare har EU ratificerat FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och har därmed förbundit sig att 
skydda de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

1. Vilka konkreta åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att denna omänskliga 
praxis upphör i hela EU och att miniminormer för skydd och värnande av rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning, såsom anges i den ovannämnda FN-konventionen, 
upprätthålls även inom vården? 

2. Hur tänker kommissionen se till att EU:s politik och medel stimulerar till verkliga reformer till 
förmån för samhälls- och familjebaserad vård, i stället för ett system baserat på institutionsvård 
för funktionshindrade barn och vuxna? 
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