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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema:  Peticija Nr. 0840/2007 dėl Airijos vyriausybės nerūpestingumo ir 
nesirūpinimo žmonių, sergančių autizmu, mokymu, kurią pateikė Airijos 
pilietė Teresa Hayes ir dar 12 asmenų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Airijoje trūksta socialinės paramos ir švietimo paslaugų 
autizmu sergantiems žmonėms. Ypatingą dėmesį ji skiria aštuoniolikmečio savo sūnaus 
atvejui ir tvirtina, kad berniukui niekada nebuvo suteikti tinkamas gydymas ar pradinis 
ugdymas, nors teisė į šias paslaugas įtvirtinta Konstitucijoje (dėl to šeimai teko prisiimti 
dvejus metus trukusio ugdymo namuose išlaidas). Šeima, turinti rūpintis ir kitų vaikų 
poreikiais, ėmėsi teisinių veiksmų prieš valstybę (Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo 
departamentus), siekdama gauti kompensaciją ir susigrąžinti patirtas išlaidas, tačiau šios 
pastangos nebuvo sėkmingos. Peticijos pateikėjos teigimu, kadangi Airijos vyriausybė 
nesprendžia autizmu sergančių jaunuolių problemų, ji kreipiasi pagalbos į Europos Sąjungą, 
kad jų šeimai būtų suteiktos lygios galimybės. Tai įvyktų Europos metais, skirtais tokiems 
siekiams įgyvendinti tais atvejais, kai susiduriama su bet kokių formų nesąžiningu ir 
nevienodu elgesiu. Kituose panašiuose prašymuose nurodomos kai kurios biheviorizmui 
atstovaujančios įstaigos, būtent Taikomosios elgesio analizės (angl Applied Behavioural 
Analysis, ABA) mokyklos, specialiai pritaikytos autizmu sergantiems asmenims, ir teigiama, 
kad paprastos šeimos beveik neturi galimybių naudotis tokių įstaigų paslaugomis. Švietimo ir 
mokslo departamentas akivaizdžiai siūlo alternatyvią, eklektiniu požiūriu grindžiamą išeitį 
autizmu sergančius asmenis ugdyti prie pradinių mokyklų įsteigtuose mokymo padaliniuose, 
tačiau tokia išeitis nėra moksliškai pagrįsta ir neturi taikomosios vertės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėja ypatingą dėmesį skiria aštuoniolikmečio savo sūnaus atvejui ir tvirtina, 
kad berniukui niekada nebuvo suteikti tinkamas gydymas ar pradinis ugdymas, nors teisė į 
šias paslaugas įtvirtinta Konstitucijoje. Peticijos pateikėjos šeima ėmėsi teisinių veiksmų prieš 
valstybę (Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo departamentus), siekdama gauti 
kompensaciją ir susigrąžinti patirtas išlaidas, tačiau šios pastangos nebuvo sėkmingos. 
Kituose panašiuose prašymuose nurodomi sunkumai, kurių patiria asmenys iš paprastų šeimų, 
siekdami pakliūti į Taikomosios elgesio analizės mokyklas, specialiai pritaikytas autizmu 
sergantiems asmenims, ir Švietimo ir mokslo departamento pasiūlymai autizmu sergančius 
asmenis ugdyti prie pradinių mokyklų įsteigtuose mokymo padaliniuose.

Peticijos pateikėja kreipiasi į Europos Sąjungą pagalbos, kad autizmu sergantiems asmenims 
būtų suteiktos lygios galimybės visokeriopai naudotis teise į mokslą.

Valstybės narės yra įpareigotos imtis priemonių, kad užtikrintų galimybę neįgaliems 
asmenims visokeriopai naudotis teise į mokslą.

Vis dėlto Komisija, atsižvelgdama į EB sutarties 13 straipsnį, kuriame Europos bendrija 
įgaliojama tinkamomis priemonėmis kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, 2008 m. liepos 
2 d. pasiūlė direktyvą1, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas socialinės apsaugos, 
socialinių lengvatų, sveikatos priežiūros, švietimo ir galimybių naudotis viešai prieinamomis 
prekėmis bei paslaugomis srityse. Direktyvos projekte nustatyta, kad valstybės narės iš anksto 
pasirūpina priemonėmis, kurios padėtų užtikrinti galimybę neįgaliems asmenims veiksmingai 
ir nepatiriant diskriminavimo naudotis švietimo paslaugomis, taip pat suteikti jiems priimtiną 
būstą, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai sukeltų neproporcingų sunkumų. Šiuo pasiūlymu 
nėra apribojama valstybių narių atsakomybė už jų švietimo sistemos, įskaitant specialųjį 
ugdymą, turinį ir sandarą. Pasiūlymas dabar svarstomas Taryboje ir Europos Parlamente.

Be to, Tarybos direktyva Nr. 2000/78/EB, kuria nustatomi vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityse bendrieji pagrindai, yra taikytina galimybei naudotis visų rūšių ir visų lygių 
profesinio orientavimo, profesinio mokymo, sudėtingesnio profesinio mokymo ir 
perkvalifikavimo, įskaitant praktinę darbo patirtį, paslaugomis. Nors ši direktyva pradinio 
ugdymo neaprėpia, ji gali būti svarbi kitų pakopų švietimui, susijusiam su profesiniu 
mokymu.

Be to, Europos bendrija ir visos valstybės narės, taip pat Airija, pasirašė Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją. Konvencijos 7 ir 24 straipsniuose pateikiama nuostatų, skirtų 
neįgalių vaikų teisėms ir švietimui. Konvencijoje nustatyta, kad dokumentą pasirašiusios 
valstybės užtikrina įtraukčiai palankią visų pakopų švietimo sistemą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, nediskriminuodamos žmonių ir laikydamosi lygių galimybių principo. Ratifikavusi 
Konvenciją, Airija teisiškai privalės laikytis iš Konvencijos nuostatų kylančių įsipareigojimų.

Galiausiai Europos socialinę chartiją pasirašiusios valstybės yra įsipareigojusios imtis būtinų 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:LT:PDF.
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priemonių, kad būtų užtikrintas neįgalių asmenų konsultavimas, švietimas ir profesinis 
mokymas bendrojoje švietimo sistemoje arba, jeigu tai neįmanoma, pasitelkiant valstybines ar 
privačias specialiąsias įstaigas. Ankstesnėje byloje Autisme-Europe prieš Prancūziją (skundas 
Nr. 13/2002, byla išspręsta 2003 m. lapkričio 7 d.) buvo teigiama, kad Prancūzijos vyriausybė 
nepakankamai rūpinasi autizmu sergančių asmenų švietimo galimybėmis, pažeisdama kelias 
Europos socialinės chartijos nuostatas, t. y. nesiimdama būtinų priemonių, kad užtikrintų 
tokiems asmenims galimybę mokytis (15 straipsnio 1 dalis), nesilaikydama įsipareigojimų 
užtikrinti visų vaikų ir paauglių teisę į mokslą (17 straipsnio 1 dalis) ir nediskriminuoti 
asmenų, norinčių naudotis Chartijoje įtvirtintomis teisėmis (E straipsnis).

Europos socialinių teisių komitetas (angl. European Committee of Social Rights, ECSR) 
nusprendė, kad Chartiją pasirašiusios valstybės privalo imtis ir teisinių, ir praktinių veiksmų 
Chartijoje nustatytoms teisėms įgyvendinti ir kad vyriausybės laikysena, dėl kurios šiuo 
atveju skundžiamasi, prieštarauja 15 straipsnio 1 daliai ir 17 straipsnio 1 daliai – nesvarbu, ar 
jos būtų nagrinėjamos atskirai, ar atsižvelgiant į E straipsnį.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma direktyva, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas 
socialinės apsaugos, socialinių lengvatų, sveikatos priežiūros, švietimo ir galimybių naudotis 
viešai prieinamomis prekėmis bei paslaugomis srityse, dar nėra priimta, peticijos pateikėjos 
išdėstytas konkrečias problemas reikėtų nagrinėti vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, 
išskyrus tuos atvejus, kai nagrinėjamas klausimas yra susijęs su profesiniu orientavimu ar 
profesiniu mokymu, patenkančiais į Direktyvos Nr. 2000/78/EB taikymo sritį.

Kadangi Direktyva Nr. 2000/78/EB perkelta į Airijos teisę, peticijos pateikėja, manydama, 
kad Airijos valdžios institucijos nesilaiko Direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, galėtų 
svarstyti galimybę kreiptis šiuo klausimu į vietos teismus.

Be to, peticijos pateikėja turi galimybę Europos Taryboje veikiančiam Europos socialinės 
chartijos sekretoriatui1 nusiųsti skundą dėl galimo Europos socialinės chartijos 15 straipsnio 
pažeidimo.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisija, 2009 m. lapkričio mėn. Europos Parlamento paprašyta pateikti naujausią 
informaciją dėl šio klausimo, mielai suteikia toliau išdėstytą informaciją.

                                               

1 Europos socialinės chartijos sekretoriatas

Europos Taryba
67075 Strasbourg cedex

Tel. + 33 (0) 3 88 41 32 58
el. p. social.charter@coe.int
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ES neturi išskirtinės kompetencijos spręsti švietimo klausimus, neturi ir specialios, autizmu 
sergančių vaikų švietimui skirtos, bendrosios politikos. Valstybės narės yra įpareigotos imtis 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti galimybę neįgaliems vaikams visokeriopai naudotis teise į 
mokslą.

Vis dėlto Komisija, teisiškai remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)1 19 
straipsniu, kuriame Europos bendrija įgaliojama tinkamomis priemonėmis kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, 2008 m. liepos 2 d. pateikė pasiūlymą dėl direktyvą2, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas socialinės apsaugos, socialinių lengvatų, 
sveikatos priežiūros, švietimo ir galimybių naudotis viešai prieinamomis prekėmis bei 
paslaugomis srityse. Siūlomoje direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės pasirūpina 
priemonėmis, kurios padėtų užtikrinti galimybę neįgaliems asmenims veiksmingai ir 
nepatiriant diskriminavimo naudotis švietimo paslaugomis, taip pat suteikti jiems priimtiną 
būstą, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai sukeltų neproporcingų sunkumų. Bet kuriuo atveju 
šiuo pasiūlymu nėra apribojama valstybių narių atsakomybė už jų švietimo sistemos, įskaitant 
specialųjį ugdymą, turinį ir sandarą. 

Šiuo metu (2010 m. vasario mėn.) pasiūlymas vis dar svarstomas Taryboje, turinčioje jį 
patvirtinti vienbalsiai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnį (buvęs EB 
sutarties 13 straipsnis).

Be to, Europos bendrija ir visos valstybės narės, taip pat Airija, pasirašė Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją, išreikšdamos įsipareigojimą laikytis Konvencijos nuostatų. Šiuo 
atveju vertėtų atkreipti dėmesį į Konvencijos 7 ir 24 straipsnius, kuriuose pateikiama 
nuostatų, skirtų neįgalių vaikų teisėms ir švietimui. Konvencijoje nustatyta, kad dokumentą 
pasirašiusios valstybės užtikrina įtraukčiai palankią visų lygių švietimo sistemą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, nediskriminuodamos žmonių ir gerbdamos lygių galimybių principą. 
Ratifikavusi Konvenciją, Airija teisiškai privalės laikytis iš Konvencijos nuostatų kylančių 
įsipareigojimų.

Airija pasirašė Konvenciją 2007 m. kovo 30 d., tačiau kol kas jos neratifikavo.“

                                               
1 Pasiūlymo pateikimo metu – EB sutarties 13 straipsnis.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF.


