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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1310/2007 af Margaret Cronin, irsk statsborger, om 
rettighederne for børn med særlige behov

1. Sammendrag

Andragerens søn er autist. I starten gjorde hendes søn tilsyneladende store fremskridt med 
passende støtte i skolen, men situationen har nu i et stykke tid været mindre positiv, fordi han 
ikke har modtaget den støtte, han har behov for. Hun mener, at hendes søn ikke får en 
passende skolegang, selv om skolens administration modtager særlig støtte til dette formål.
Andrageren frygter, at hun bliver nødt til at gå rettens vej for at anmode om passende 
skolegang for sit barn. En retssag ville imidlertid vare længe, og hendes søn har brug for 
særlig skolegang her og nu. Andrageren mener, der er tale om et brud på kapitlet om 
rettighederne for personer med autisme, i henhold til hvilket hendes søn har krav på at få 
tilgængelig og passende skolegang samt den bolig, den assistance og den støtte, der er 
nødvendig for at leve et fuldt produktivt liv med værdighed og uafhængighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Der findes ingen eksklusiv fællesskabskompetence på uddannelsesområdet og ingen specifik 
europæisk politik om uddannelse af autistiske børn. Det påhviler medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger med henblik på at sikre, at de handicappedes ret til uddannelse 
respekteres fuldt ud.

Desuden er kapitlet om rettighederne for personer med autisme ikke et instrument under 
fællesskabslovgivningen.
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EU og størstedelen af medlemsstaterne, herunder Irland, var imidlertid blandt de første til at 
undertegne FN-konventionen om handicappedes rettigheder og forpligtede sig således til at 
overholde dens bestemmelser. I denne forbindelse er det vigtigt at henvise til konventionens 
artikel 7, 19, 24 og 28, som indeholder bestemmelser om handicappede børns rettigheder, 
selvstændig tilværelse, uddannelse og bolig. Når Irland ratificerer konventionen, vil landet 
også være juridisk bundet af disse bestemmelser.

Konklusioner

De specifikke spørgsmål, som andrageren rejser, henhører udelukkende under de irske 
regeringsmyndigheders kompetenceområde på lokalt, regionalt eller nationalt plan."


