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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0840/2007 af Teresa Hayes og 12 andre, irsk statsborger, om den 
irske regerings forsømmelighed og ligegyldighed over for 
uddannelsessystemet for mindreårige ramt af autisme

1. Sammendrag

Andrageren klager over manglende velfærd og uddannelse for mindreårige ramt af autisme i 
Irland. Hun fremhæver navnlig forholdene for hendes 18-årige søn, der ifølge hende aldrig har 
fået tilstrækkelig behandling eller den grundskoleundervisning, som han er berettiget til i 
henhold til forfatningen (i stedet for måtte familien betale for to års hjemmeundervisning af 
ham). Familien, som har andre børn at tage sig af, har uden held anlagt sag mod staten 
(sundheds- og undervisningsministeriet) for at få erstatning og godtgørelse. Eftersom den 
irske regering ifølge andrageren ikke beskæftiger sig med problemerne forbundet med 
autistiske unge, anmoder hun om EU's bistand til at give dem lige muligheder i det 
europæiske år, der tager sigte på at bekæmpe alle former for uretfærdig og ulige behandling. 
Andre tilsvarende anmodninger vedrører visse institutters adfærdsorienterede tilgang, nemlig 
ABA-skolerne (Applied Behavioural Analysis), som er specialiserede i denne form for 
handicap, og det påpeges, at almindelige familier har meget vanskeligt ved at få adgang til 
disse ydelser. Undervisningsministeriet synes imidlertid som et alternativ at foreslå at placere 
autistiske mindreårige i undervisningsenheder tilknyttet grundskoler i overensstemmelse med 
den eklektiske tilgang, som savner ethvert videnskabeligt grundlag og ikke er til nogen nytte i 
praksis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.
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"Hun fremhæver navnlig forholdene for hendes 18-årige søn, der ifølge hende aldrig har fået 
passende behandling eller den grundskoleundervisning, som han er berettiget til i henhold til 
den irske forfatning. Andragerens familie har uden held anlagt sag mod staten (sundheds- og 
undervisningsministeriet) for at få erstatning og godtgørelse. Andre tilsvarende anmodninger 
vedrører de vanskeligheder, som almindelige familier har med at få adgang til ABA-skolerne 
(Applied Behavioural Analysis), som er specialiserede i denne form for handicap, samt 
undervisningsministeriets forslag med at anbringe autistiske mindreårige i 
undervisningsenheder, som er tilknyttet grundskoler. 

Andrageren ønsker at få EU's hjælp til at sikre autistiske mindreårige lige muligheder for 
uddannelse. 

Det påhviler medlemsstaterne at træffe foranstaltninger for at sikre, at handicappedes ret til 
uddannelse respekteres fuldt ud.

Ikke desto mindre forelagde Kommissionen den 2. juli 2008 i henhold til EF-traktatens artikel 
13, som giver Det Europæiske Fællesskab beføjelser til at træffe passende foranstaltninger for 
at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering, et forslag til et direktiv1 om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering inden for områderne social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, som er 
tilgængelige for offentligheden. I henhold til udkastet til direktivet skal medlemsstaterne 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre handicappede ikkediskriminerende adgang 
til uddannelse og for at sikre tilpasning til handicappede i rimeligt omfang, medmindre dette 
ville være en uforholdsmæssig stor byrde. Forslaget berører ikke medlemsstaternes ansvar, 
hvad angår indholdet og organiseringen af deres uddannelsessystem, herunder undervisning af 
personer med særlige behov. Dette forslag drøftes i øjeblikket i Parlamentet og Rådet. 

Desuden dækker anvendelsesområdet for Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv adgang til alle typer af og niveauer for erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, 
videregående erhvervsuddannelse og omskoling, herunder praktisk erhvervserfaring. Selv om 
dette direktiv ikke dækker grundskoleuddannelse, kunne det være relevant for andre 
uddannelsesniveauer, som involverer erhvervsuddannelse.

Det Europæiske Fællesskab og alle medlemsstaterne, herunder også Irland, har ydermere 
undertegnet FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Konventionens artikel 7 og 24 
indeholder bestemmelser om handicappede børns rettigheder og uddannelse. Det fastslås i 
konventionen, at deltagerstaterne uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal 
sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring. Når Irland har 
ratificeret konventionen, vil landet også være juridisk bundet af forpligtelserne i dens 
bestemmelser.
Slutteligt omhandler artikel 15 i den europæiske socialpagt deltagernes forpligtelse til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at yde handicappede vejledning, uddannelse og 
erhvervsuddannelse inden for rammerne af de generelle ordninger, når det er muligt, eller, når 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF.
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det ikke er muligt, gennem specialiserede organer - offentlige eller private. I en tidligere sag -
Autisme-Europa mod Frankrig (klage 13/2002, afgjort den 7. november 2003) - blev det 
fastslået, at den franske regering ikke havde givet autister tilstrækkelige uddannelsestilbud og 
derved overtrådte adskillige bestemmelser i den europæiske socialpagt, navnlig ved ikke at 
træffe de nødvendige foranstaltninger og give disse personer en uddannelse (artikel 15, stk. 
1); ved at overtræde forpligtelsen til at sikre alle børns og unges ret til uddannelse (artikel 17, 
stk. 1); og princippet om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med udnyttelsen af chartrets 
rettigheder.
Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder (ECSR) fastslog, at deltagerstaterne er 
forpligtede til at træffe både retlige og praktiske foranstaltninger for at udnytte chartrets 
rettigheder fuldt ud, og at spørgsmålene i sagen udgjorde en overtrædelse af artiklerne 15, stk. 
1 og 17, stk. 1, uanset om de står alene eller ses i sammenhæng med artikel E. 

Konklusioner

Idet forslaget til et direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering inden for områderne social 
beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse og adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden, endnu ikke er vedtaget, skal de 
særlige spørgsmål, som andrageren rejser, behandles i henhold til national ret, medmindre de 
henhører under erhvervsvejledning eller erhvervsuddannelse og derved ville falde ind under 
direktiv 2000/78/EF.

Hvis dette er tilfældet, og fordi direktivet er blevet gennemført i irsk lovgivning, bør 
andrageren overveje at indbringe sagen for nationale domstole, hvis hun mener, at de irske 
myndigheder ikke overholder forpligtelserne i direktivet.

Andrageren bør også overveje at udnytte muligheden for at sende en klage til sekretariatet for 
den europæiske socialpagt i Europarådet1 om en mulig overtrædelse af den europæiske 
socialpagts artikel 15."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Det er med glæde, at Kommissionen efterkommer en anmodning fra Europa-Parlamentet fra 
november 2009 om en ajourføring om dette emne ved at give følgende oplysninger.

                                               

1 Sekretariatet for den europæiske socialpagt

Europarådet
67075 Strasbourg cedex 

Tlf.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
E-mail: social.charter@coe.int
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Der findes ingen eksklusiv EU-kompetence på uddannelsesområdet og ingen specifik 
europæisk politik om uddannelse af autistiske børn. Det påhviler medlemsstaterne at træffe 
foranstaltninger til sikring af, at de handicappedes ret til uddannelse respekteres fuldt ud.

Ikke desto mindre forelagde Kommissionen den 2. juli 2008 i henhold til artikel 19 i TEUF1, 
som giver EU beføjelser til at træffe passende foranstaltninger for at bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering, et forslag til et direktiv2 om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering inden for områderne social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, som er 
tilgængelige for offentligheden. I henhold til det foreslåede direktiv skal medlemsstaterne 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre handicappede ikkediskriminerende adgang 
til uddannelse og for at sikre tilpasning til handicappede i rimeligt omfang, medmindre dette 
vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde. Forslaget berører under alle omstændigheder ikke 
medlemsstaternes ansvar, hvad angår indholdet og opbygningen af deres uddannelsessystem, 
herunder undervisning af personer med særlige behov.

Forslaget drøftes på nuværende tidspunkt (februar 2010) stadig i Rådet, som i henhold til 
artikel 19 i TEUF (tidligere EF-traktatens artikel 13) skal vedtage det enstemmigt.

Endvidere har EU og alle medlemsstaterne, herunder Irland, underskrevet FN-konventionen 
om handicappedes rettigheder og har således forpligtet sig til at overholde dens bestemmelser.
I denne forbindelse er det vigtigt at henvise til konventionens artikel 7 og 24, som indeholder 
bestemmelser om handicappede børns rettigheder og uddannelse. Det fastslås i konventionen, 
at parterne uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder for alle skal sikre et 
inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring. Når Irland har 
ratificeret konventionen, vil landet også være juridisk bundet af de forpligtelser, der følger i 
henhold til dens bestemmelser.

Irland underskrev konventionen den 30. marts 2007, men har på nuværende tidspunkt endnu 
ikke ratificeret den."

                                               
1 På tidspunktet for forslaget, EF-traktatens artikel 13.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF.


