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Om: Andragende 0486/2012 af Waltraud Berger, tysk statsborger, om hendes 
utilfredshed med de tyske socialmyndigheders behandling af hendes autistiske 
datter

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den medicinske, psykologiske og socialpædagogiske behandling, 
hendes 23-årige autistiske datter har modtaget siden 2005, og hævder, at den tyske børne- og 
ungdomsforsorg (Jugendamt) og socialmyndighederne har gjort sig skyldige i en lang række 
fejl og forsømmelser. Datteren er - imod andragerens vilje - blevet anbragt på en 
specialinstitution, og andrageren mener, at der er tale om tvangsbehandling, og at hendes 
datter derved fratages mulighederne for inklusion og integration.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen er fast besluttet på at beskytte EU-borgernes grundlæggende rettigheder og 
navnlig på at forbedre situationen for handicappede i Den Europæiske Union.

Dog har Den Europæiske Union kun begrænset kompetence for så vidt angår social- og 
sundhedssektoren.  I henhold til artikel 6 og 153 i TEUF vedrørende henholdsvis beskyttelse 
og forbedring af menneskers sundhed og bekæmpelse af social udstødelse har Unionen kun 
"kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere 
medlemsstaternes tiltag”, idet medlemsstaterne selv har hovedansvaret for tilrettelæggelsen og 
leveringen af deres sociale tjenesteydelser, sundhedstjenesteydelser og lægebehandling.
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Med den europæiske handicapstrategi 2010-20201, som blev vedtaget af Kommissionen i 
2010, støtter EU medlemsstaterne i disses bestræbelser på at fremme social inklusion af alle 
personer med handicap i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap (UNCRPD)2, som EU tiltrådte i januar 2011. EU er, for så vidt angår omfanget 
af sine beføjelser, bundet af UNCRPD. Kun i forbindelse med medlemsstaternes 
gennemførelse af EU-retten kan Kommissionen vurdere, hvorvidt en national lov eller 
foranstaltning overholder UNCRPD og de rettigheder, der er forankret i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen tilskynder til samarbejde og udveksling af god praksis mellem EU-staterne for 
at forbedre kvaliteten af sociale tjenesteydelser og yder finansiel støtte til udviklingen og 
moderniseringen af disse (f.eks. fra den Europæiske Socialfond). Den støtter også politiske 
initiativer til fremme af lige adgang til sundhedstjenesteydelser, herunder 
sundhedstjenesteydelser og revalidering af høj kvalitet beregnet til handicappede. 

Det er vigtigt at bemærke, at Tyskland ratificerede både UNCRPD og dens valgfrie protokol 
den 24. februar 2009. Som deltagerstat i UNCRPD er Tyskland bundet af forpligtelsen til at 
beskytte og sikre alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for personer 
med handicap, herunder retten til lige adgang til sundhedsydelser, retten til et selvstændigt liv 
og til at være inkluderet i samfundet, retten til frihed for tortur eller grusom, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling eller straf, og respekt for og beskyttelse af personlig 
integritet. 

Overholdelsen af disse forpligtelser vil blive undersøgt af FN's komité for rettigheder for 
personer med handicap på grundlag af den beretning, som Tyskland har afgivet om 
gennemførelsen af UNCRPD som fastsat i artikel 35 i UNCRPD3. 

I henhold til den valgfrie protokol til UNCRPD4 kan komitéen for rettigheder for personer 
med handicap modtage og behandle henvendelser fra eller på vegne af enkeltpersoner eller 
grupper af enkeltpersoner, som er undergivet jurisdiktionen for en i protokollen deltagende 
stat, og som hævder at være ofre for krænkelse af konventionens bestemmelser fra den 
pågældende deltagerstats side. En af betingelserne for, at henvendelser kan modtages, er, at 
alle retsmidler, der står til rådighed i hjemlandet, skal være udtømte.

Tyskland udpegede det tyske institut for menneskerettigheder som det nationale kontrolorgan, 
der skulle tage sig af at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af UNCRPD som 
fastsat i artikel 33, stk. 2, i UNCRPD5. Selv om det tyske nationale kontrolorgan for 
gennemførelsen af UNCRPD ikke har mandat til at undersøge specifikke klager eller til at yde 
juridisk rådgivning i enkeltsager, kan det modtage forespørgsler og henvise berørte personer 
til de rette rådgivningstjenester.

                                               
1 COM(2010) 636 og den hertil knyttede liste over aktioner i perioden 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.
3 Den første beretning blev vedtaget af det tyske forbundskabinet den 3. august 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html.
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Kommissionen er af den opfattelse, at de behandlede spørgsmål, dvs. tilrettelæggelsen og 
leveringen af sociale tjenesteydelser og sundhedstjenesteydelser til handicappede, henhører 
direkte under de respektive medlemsstatsmyndigheders kompetence. 

Yderligere oplysninger vedrørende nationale retsmidler kan fås ved henvendelse til det tyske 
nationale kontrolorgan for gennemførelsen af UNCRPD."


