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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0840/2007, którą złożyła Teresa Hayes (Irlandia) z 12 podpisami, 
w sprawie zaniedbań, jakich rząd irlandzki dopuszcza się w odniesieniu do 
systemu edukacyjnego dla młodzieży dotkniętej autyzmem

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na brak zabezpieczenia społecznego i edukacyjnego w Irlandii 
dla młodzieży dotkniętej autyzmem. Wskazuje ona przede wszystkim na przypadek swojego 
osiemnastoletniego syna, który nigdy nie został poddany odpowiedniej terapii, nie objęto go 
też nauczaniem podstawowym, do którego uprawniony jest na mocy konstytucji (zamiast tego 
rodzina zmuszona była przez dwa lata ponosić koszty nauczania w domu). Rodzina ta, która 
musi dbać też o potrzeby pozostałych dzieci, bezskutecznie wystąpiła na drogę prawną 
przeciw państwu (Wydziałowi Zdrowia oraz Wydziałowi Edukacji) w celu uzyskania 
rekompensaty i zwrotu kosztów. Ponieważ rząd irlandzki nie zajmuje się problemami 
młodzieży autystycznej, w związku ze wszystkimi przejawami niesprawiedliwego 
i nierównego traktowania składająca petycję zwraca się do Unii o zapewnienie jej równych 
szans w ramach europejskiego roku poświęconego realizacji takich celów. Inne podobne 
wnioski dotyczą behawioralnego podejścia niektórych instytucji, a konkretnie szkół ABA 
(Applied Behavioural Analysis), które specjalizują się w tego typu upośledzeniach. W owych 
wnioskach podkreśla się fakt, że zwykłe rodziny napotykają wyjątkowe trudności w dostępie 
do rzeczonych usług. Jednak Wydział Edukacji proponuje alternatywne miejsca dla 
autystycznej młodzieży w placówkach nauczania prowadzonych przy szkołach 
podstawowych. Działają one zgodnie z podejściem eklektycznym, które nie ma podstaw 
naukowych i jest praktycznie bezużyteczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Składająca petycję wskazuje przede wszystkim na przypadek swojego osiemnastoletniego 
syna, który, jak twierdzi, nigdy nie został poddany odpowiedniej terapii, nie objęto go też 
nauczaniem podstawowym, do którego uprawniony jest na mocy irlandzkiej konstytucji. 
Rodzina składającej petycję bezskutecznie wystąpiła na drogę prawną przeciw państwu 
(Wydziałowi Zdrowia oraz Wydziałowi Edukacji) w celu uzyskania rekompensaty i zwrotu 
kosztów. Inne podobne wnioski dotyczą trudności napotykanych przez zwykłe rodziny 
w dostępie do szkół ABA (Applied Behavioural Analysis), które specjalizują się w tego typu 
upośledzeniach, oraz propozycji Wydziału Edukacji, by umieszczać autystyczną młodzież 
w placówkach nauczania prowadzonych przy szkołach podstawowych.

Składająca petycję zwraca się do Unii Europejskiej o zapewnienie autystycznej młodzieży 
równych szans, tak by mogła w pełni korzystać z prawa do edukacji.

Odpowiedzialność za przedsięwzięcie środków mających na celu umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym pełnego korzystania z prawa do edukacji spoczywa na państwach 
członkowskich.

Jednak, zgodnie z art. 13 traktatu WE – uprawniającym Wspólnotę Europejską do podjęcia 
środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną – w dniu 2 lipca 2008 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy1

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w obszarach ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji i dostępu do towarów i innych 
usług publicznie dostępnych. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie planują 
z wyprzedzeniem środki konieczne dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
skutecznego, niedyskryminacyjnego dostępu do edukacji i zapewnienia racjonalnych 
usprawnień, chyba że wiązałoby się to z nieproporcjonalnym obciążeniem. Wniosek nie 
narusza odpowiedzialności państw członkowskich za treść i organizację ich systemów 
kształcenia, łącznie z zapewnieniem kształcenia integracyjnego. Wniosek ten jest obecnie 
omawiany przez Radę i Parlament.

Ponadto zakres dyrektywy Rady 2000/78 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy dotyczy dostępu do wszystkich rodzajów 
i szczebli poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego, doskonalenia 
i przekwalifikowania zawodowego, łącznie ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń. 
Mimo że dyrektywa nie obejmuje nauczania podstawowego, może być istotna w odniesieniu 
do innych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego.

Ponadto Wspólnota Europejska i wszystkie jej państwa członkowskie, w tym Irlandia, 
podpisały Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Art. 7 i 24 konwencji 
zawierają postanowienia dotyczące praw dzieci niepełnosprawnych i edukacji. Konwencja 
stanowi, że „bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji i na zasadach równości, Państwa-Strony 
zagwarantują system edukacji integracyjnej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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kształcenia ustawicznego”. Kiedy Irlandia ratyfikuje konwencję, będzie prawnie zobowiązana 
do przestrzegania wymogów wynikających z jej postanowień.
Wreszcie, w art. 15 Europejskiej Karty Społecznej Strony zobowiązują się podjąć konieczne 
środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym poradnictwa, kształcenia i szkolenia 
zawodowego w ramach powszechnych uregulowań i wszędzie tam, gdzie to możliwe lub, 
jeżeli nie ma takiej możliwości, przez wyspecjalizowane instytucje publiczne lub prywatne. 
We wcześniejszej sprawie Autisme-Europe przeciwko Francji (skarga 13/2002, rozstrzygnięta 
w dniu 7 listopada 2003 r.) uznano, że rząd francuski nie uwzględnił należycie kwestii 
dotyczących edukacji osób dotkniętych autyzmem, naruszając szereg postanowień 
Europejskiej Karty Społecznej, zwłaszcza nie podejmując niezbędnych środków w celu 
zapewnienia takim osobom kształcenia (art. 15 ust. 1); łamiąc zobowiązanie do zapewnienia 
prawa do kształcenia wszystkim dzieciom i młodocianym (art. 17 ust. 1) oraz zasady 
niedyskryminacji w korzystaniu z praw ustanowionych w karcie (art. E).
Europejski Komitet Praw Socjalnych (ECSR) uznał, że Strony są zobowiązane do podjęcia 
działań prawnych i praktycznych, aby zapewnić to pełne stosowanie praw zawartych w karcie 
oraz że kwestie poruszone w sprawie stanowią naruszenie art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, 
interpretowanego odrębnie lub łącznie z art. E.

Wnioski

Jako że wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, w obszarach ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki 
zdrowotnej, edukacji i dostępu do towarów i innych usług publicznie dostępnych nie został 
jeszcze przyjęty, szczegółowe kwestie poruszone przez składającą petycję powinny zostać 
rozstrzygnięte zgodnie z prawem krajowym, chyba że dotyczą poradnictwa zawodowego lub
kształcenia zawodowego, które wchodzą w zakres dyrektywy 2000/78.

W takim wypadku, ponieważ dokonano transpozycji dyrektywy do prawa irlandzkiego, jeżeli 
składająca petycję uważa, że władze irlandzkie nie spełniają wymogów zawartych 
w dyrektywie, może rozważyć zwrócenie się w tej sprawie do sądów krajowych.

Składająca petycję może też zbadać możliwość przesłania do Sekretariatu ds. Europejskiej 
Karty Społecznej działającego w ramach Rady Europy1 skargi dotyczącej ewentualnego 
naruszenia art. 15 Europejskiej Karty Społecznej.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Po wniosku PE z listopada 2009 r. o przekazanie aktualnych danych na temat przedmiotowej 
                                               

1 Secretariat of the European Social Charter

Council of Europe
67075 Strasbourg cedex

Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int
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sprawy Komisja z przyjemnością przekazuje następujące informacje.

UE nie posiada wyłącznych kompetencji w dziedzinie edukacji, nie istnieje szczegółowa 
wspólna polityka europejska dotycząca edukacji dzieci autystycznych. Państwa członkowskie 
są odpowiedzialne za podejmowanie środków zmierzających do zapewnienia pełnego 
korzystania z prawa do edukacji przez osoby niepełnosprawne.

Tym niemniej na podstawie art. 19 TFUE1 – uprawniającym Unię Europejską do podjęcia 
środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną – w dniu 2 lipca 2008 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy2

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w obszarach ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji i dostępu do towarów i innych 
usług publicznie dostępnych. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie planują 
środki konieczne dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu do edukacji i zapewnienia racjonalnych usprawnień, chyba że 
wiązałoby się to z nieproporcjonalnym obciążeniem. Wniosek nie narusza odpowiedzialności 
państw członkowskich za treść i organizację ich systemów kształcenia, łącznie 
z zapewnieniem kształcenia osobom o specjalnych potrzebach.

W chwili obecnej (luty 2010 r.) wniosek jest nadal omawiany w Radzie, która musi 
zatwierdzić go jednogłośnie zgodnie z art. 19 TFUE (dawny art.13 traktatu WE). 

Ponadto Wspólnota Europejska i wszystkie państwa członkowskie, w tym Irlandia, podpisały
Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, wyrażając zobowiązanie do 
przestrzegania jej postanowień. W tym kontekście należy nawiązać do art. 7 i 24 konwencji, 
które zawierają postanowienia dotyczące praw dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji. 
Konwencja przewiduje, że strony zapewniają system edukacji integracyjnej na wszystkich 
szczeblach oraz w ramach uczenia się przez całe życie bez dyskryminacji i w oparciu o równe 
szanse. Kiedy Irlandia ratyfikuje tę konwencję, będzie prawnie zobligowana do 
przestrzegania zobowiązań wynikających z jej postanowień.

Irlandia podpisała konwencję w dniu 30 marca 2007 r., jednak do dnia dzisiejszego jej nie 
ratyfikowała.

                                               
1 W momencie składania wniosku, art. 13 TWE.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:PL:PDF


