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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1402/2009 af Vasilios Katsioulis, græsk statsborger, om 
manglende støtte til elever med fysiske eller psykiske handicap i 
Europaskolerne

1. Sammendrag

Andrageren er far til en autistisk søn, der er blevet udelukket fra at deltage i undervisningen 
på en Europaskole i Bruxelles. Han henviser til de alvorlige problemer, som EU-ansatte 
forældre med handicappede børn konfronteres med på grund af Europaskolernes manglende 
foranstaltninger for at sikre handicappede elevers integration og fulde deltagelse i 
undervisningsforløbet. Han påpeger tillige, at Europaskolerne ikke stiller alternative løsninger 
til rådighed for de børn, der ikke kan optages i de almindelige klasser, men begrænser sig til at 
foreslå, at de pågældende børn bliver integreret i hjemlandets undervisningsstruktur, hvilket 
indirekte betyder, at de berørte tjenestemænd enten må opgive deres arbejde i EU's 
institutioner eller leve adskilt fra den del af familien, der er tvunget til at tage ophold i 
hjemlandet. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage dette uopsættelige 
spørgsmål op og sikre, at Europaskolerne får tilstrækkeligt specialiseret personale og den 
infrastruktur, der er nødvendig for at give handicappede børn med særlige 
uddannelsesmæssige behov en undervisning af høj kvalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.
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 "Andragerens søn, der er ni år, begyndte den 19. januar 2009 på Europaskolen i 
Woluwé i første klasse, i den tyske afdeling, i en klasse med 12 elever. Barnet, som 
har alvorlige adfærdsproblemer, gik tidligere på en specialskole i Hamburg.

 I oktober 2008 indgik forældrene og skolen på forsøgsbasis en SEN-aftale (Special 
Education Needs), der definerede vilkårene for barnets optagelse i skolen.

 Barnet startede først i skolen i januar 2009, således at der var tid til at træffe passende 
forholdsregler for modtagelsen af barnet, dvs. ansættelse af to specialiserede 
tysktalende personer og indretning af en plads i klassen, således at barnet kunne 
trække sig tilbage, når han havde brug for det.

 Barnet er tre år ældre end eleverne i hans klasse, selv om det i Europaskolernes 
forretningsorden er fastsat, at der normalt højst må være en aldersforskel på to år.

 I den SEN-aftale, som blev indgået med forældrene, var det fastsat, at barnet skulle 
være til stede regelmæssigt med en tilpasset skoleplan på tre lektioner om dagen. Det 
viste sig i praksis, at barnet var meget fraværende.

 SEN-rådsgruppen på skolen i Woluwé holdt et statusmøde den 30. april 2009, hvor 
rådsgruppen konkluderede, at skolen ikke have kompetence til at fortsætte barnets 
undervisning, og udtalte, at det var nødvendigt at finde en alternativ løsning1.
Skolelederen overbragte forældrene sin beslutning om at udelukke barnet fra skolen.

 Andrageren indgav en klage til Europaskolernes klagenævn. Klagenævnet afviste den 
31. august 2009 klagen og tiltrådte ikke argumenterne, heller ikke dem om 
diskrimination.2

KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

- Integration af børn med særlige behov i Europaskolerne

Kommissionen har omfattende fokus på integration af børn med særlige behov i 
Europaskolerne. Dette understreges særligt i den eksterne evalueringssrapport om SEN-
programmet fra april 2009, der blev forelagt Europaskolernes øverste råd, efter en 
undersøgelse, der var blevet besluttet af det øverste råd og finansieret af Europa-Parlamentet:

... "I Administrationsrådene insisterer Kommissionen f.eks. på, at der på ingen måde sættes 
loft over hver enkelt Europaskoles budget til elever med særlige undervisningsbehov.
Kommissionen sørger for, at alle nødvendige budgetter til oprettelse af alle de SEN-
undervisningsperioder, som den pågældende skole finder nødvendige, stilles til dens rådighed 
for at imødekomme de behov, elever med særlige behov har".
I undersøgelsen indgik besøg på flere Europaskoler, bl.a. den i Woluwé, af svenske eksperter, 
så de kunne vurdere optagelsen af børn med særlige undervisningsbehov.
Kommissionen understreger, at integrationen af elever indebærer deltagelse i klassens 
aktiviteter sammen med de andre børn. Evalueringsrapporten erindrer om, at:

                                               
1 Procedure fastsat i "SEN-bestemmelserne", dokument udarbejdet af Generalsekretariatet for Europaskolerne 
2009-D-4710-fr-6.
2 Klage 09/14 af 31. august 2009.
3 Dokument udarbejdet af Generalsekretariatet for Europaskolerne 2009-D-343-fr-1.
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"Hovedformålet med Europaskolernes SEN-program består i så vidt muligt at sikre, at elever 
med særlige undervisningsbehov deltager aktivt i klassens almindelige undervisning og 
fællesaktiviteter, alt efter evne og med passende hjælp. Dette omfatter en garanteret 
mindstedeltagelse fra elevens side i fælles læringsaktiviteter."
"... Hovedprincippet er og skal fortsat være integration i en almindelig klasse. Det er absolut 
nødvendigt, at denne integration er af interesse for de pågældende elevers kognitive og 
psykosociale udvikling med udsigt til yderligere udvikling."

Elevernes integration og deltagelse findes også som begreb i bestemmelserne om integration 
af elever med særlige undervisningsbehov i Europaskolerne, hvor der står følgende:

"... Det er nødvendigt, at Europaskolen er i stand til at tilbyde dem en passende social og 
pædagogisk integration. Hvis dette ikke er tilfældet, har skolen ret til at erklære sig 
inkompetent og anbefale forældrene at finde en bedre tilpasset undervisningsløsning, der er 
udrustet til at tage sig af deres barns særlige behov. I dette tilfælde giver skolen forældrene 
den videst mulige bistand."

- Klagenævnets konklusioner

Hvad angår beslutningen fra Europaskolen i Woluwé om ikke at fortsætte undervisningen af 
andragerens barn, understreger Klagenævnets konklusioner tydeligt, at Europaskolerne ikke 
har kompetence til at klare alle situationer vedrørende en handicappet elev, som belyst i 
følgende uddrag:

"Aftalen om vedtægten for Europaskolerne, som blev indgået i Luxembourg den 21. juni 1994, 
blev udfærdiget med henblik på fælles undervisning af børn af personalet i De Europæiske 
Fællesskaber, så sidstnævntes institutioner kunne fungere tilfredsstillende. [...] Andrageren 
har heraf udledt, at der eksisterer en subjektiv ret om, at tjenestemændenes børn optages i 
skolerne, og at disse træffer de nødvendige foranstaltninger for deres undervisning baseret på 
skolens behov. Imidlertid stammer denne konklusion hverken fra aftalen eller den af det 
øverste råd offentliggjorte forretningsorden [...] eller fra de normgivende udredninger af
reglerne repræsenteret ved dokumentet om integration af elever med særlige behov i 
Europaskolerne [...] .

... Skolegang er et tilbud, en mulighed og ikke en pligt i modsætning til de nationale systemer, 
som skal optage og integrere alle elever i skolealderen for at opfylde deres grundlæggende 
ret til undervisning. Derfor er EU's personale ikke forpligtet til at lade deres børn undervise i 
en Europaskole, og denne er ikke forpligtet til at tilbyde alle de muligheder, som et nationalt 
system råder over, således at intet barn i skolealderen befinder sig uden for systemet [...] .

... En for stor andel af individuel undervisning udgør på ny en udelukkelse, som stigmatiserer 
de pågældende elever (SEN-bestemmelserne).

... Integration afhænger af, hvor alvorligt tilfældet er, og hvilke ressourcer der er tilgængelige 
for skolen, som kan erklære sig inkompetent for ikke at acceptere et ansvar, som den ikke ville 
kunne opfylde."
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... Blandt "SEN-rådsgruppens" beføjelser er muligheden for at foreslå, at skolegangen i 
Europaskolen afbrydes, såfremt det er tydeligt, at der ikke sker noget fremskridt, eller hvis 
eleven er ude af stand til at integreres i skolens liv, og for at anbefale, at der ledes efter et 
alternativ til skolegangen [...]."

- FN's konvention om handicappedes rettigheder og Europaskolernes system

Andrageren henviser til artikel 24 i konventionen, som omhandler uddannelse, og hvori det 
lyder:

"Deltagerstaterne anerkender, at handicappede har ret til uddannelse. For at udøve denne ret 
uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et 
inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring. For at opfylde denne 
rettighed skal deltagerstaterne sikre, at: a) handicappede ikke på grund af deres handicap 
udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem, og at børn med handicap ikke på grund af 
deres handicap udelukkes fra gratis og obligatorisk grundskoleundervisning eller fra 
undervisning på sekundærtrinnet."

Kommissionen understreger, at ikrafttrædelsen af denne FN-konvention ikke betyder, at alle 
skoler skal acceptere at undervise alle børn, hvilke særlige behov de end måtte have i 
forbindelse med deres handicap, men at staternes almindelige undervisningssystemer sørger 
for et skoletilbud til alle tilfælde.

Europaskolerne udgør dog ikke et almindeligt, fuldstændigt undervisningssystem, der kan 
sammenlignes med et nationalt almindeligt undervisningssystem, som har pligt til at tilbyde 
en undervisningsmulighed til alle børn. Europaskolerne er almindelige skoler (og ikke 
specialiserede), som tilbyder en klassisk akademisk undervisning, der sigter mod den 
europæiske studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelse. Således 
tilbyder Europaskolerne hverken undervisning i praktiske færdigheder og teknik eller 
undervisning på gymnasialt niveau, der afsluttes med ungdomsuddannelsesbeviser, og ej 
heller undervisning i sport på højt niveau etc. ...

- Den særlige sag vedrørende andragerens barn

Hvad angår sagen om andragerens barn, har Kommissionen ligeledes givet den sin fulde 
opmærksomhed, og der har fundet mange drøftelser og et møde sted mellem andrageren og 
Kommissionen.

Da skolen konkluderede, at den ikke længere kunne fortsætte med at undervise barnet, 
koordinerede Kommissionen og Europa-Parlamentets socialtjeneste deres bestræbelser for at 
hjælpe familien med at finde en alternativ løsning.

En af vanskelighederne ved barnets skolegang i Belgien i en specialskole, som kan opfylde 
barnets særlige behov, er barnets primære sprog, nemlig tysk. Derfor kontaktede EU det 
belgiske tysksprogede undervisningsnetværk. Dette netværk fandt frem til en specialskole for 
autistiske børn i Eupen, i det østlige Belgien, i det tysksprogede fællesskab.



CM\810812DA.doc 5/5 PE440.035v01-00

DA

Denne skole, som bl.a. bruger ABA1-metoden, som forældrene har ønsket, kan optage deres 
søn, og der er mulighed for at bo på skolen. Andrageren har modtaget kontaktoplysningerne 
på skolen.2 Det er i barnets bedste tarv at blive undervist på den skole, som bedst kan opfylde 
barnets behov.

Konklusioner

I modsætning til andragerens påstande viser stigningen i antallet af elever med særlige 
undervisningsbehov (457 i skoleåret 2008/09 mod 274 i 2004/2005, eller 2,11 % af det 
samlede antal elever) og stigningen i antallet af tilfælde, der har behov for vidtgående omsorg 
(24 tilfælde i 2008/09 mod kun 10 i 2007/08), at skolerne finder flere og flere løsninger med 
henblik på at integrere børn med omfattende vanskeligheder. Kommissionen sørger for, at alle 
nødvendige finansielle midler stilles til skolernes rådighed.

Europaskolerne tager alle rimelige forholdsregler for at integrere børn, der har særlige behov 
som følge af et handicap, men de kan ikke opfylde behovene i alle situationer. Således kan 
Europaskolerne se sig nødsaget til at erklære sig selv inkompetente i særlige tilfælde, som det 
var tilfældet med andragerens søn, til trods for skolens reelle bestræbelser på at integrere 
barnet.

Desuden har Europa-Parlamentets socialtjeneste i samarbejde med Kommissionens tjenester 
med ansvar for Europaskolerne gjort det muligt for familien at finde en egnet skole, og 
arbejdsgiveren har hjulpet med økonomisk bistand."

                                               
1 ABA er en træningssmetode, der har til formål at ændre adfæren hos børn med autisme for at socialisere dem. 
Reaktionerne på denne metode spænder vidt, hvor nogle er entusiastiske, og andre er kritiske, da der er tale om 
en optræning og ikke en terapi, og fordi den lægger et pres på barnet, som kan sidestilles med en form for vold. 
Metoden skal følges dagligt, 30-40 timer ugentligt, for at være effektiv.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tlf. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm.


