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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1310/2007, ingiven av Margaret Cronin (irländsk medborgare), om 
rättigheter för barn med särskilda behov

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarens son är autistisk. Efter att sonen till en början verkade utvecklas positivt genom 
lämpligt stöd i skolan har det sedan en tid tillbaka gått sämre, eftersom han inte får det stöd 
han behöver. Framställaren anser att hennes son inte får lämplig undervisning, fastän 
skolans styrelse får ett särskilt bidrag för detta ändamål. Hon är rädd att hon ska behöva gå till 
domstol för att kräva lämplig undervisning för sonen. Ett sådant domstolsförfarande skulle 
emellertid ta lång tid, och hennes son behöver omedelbart specialundervisning. Framställaren 
anser att det är fråga om ett brott mot stadgan om autistiska personers rättigheter, enligt vilken 
hennes son har rätt till tillgänglig och lämplig undervisning, liksom till bostad och den 
assistans och det stöd som krävs för att kunna föra en fullt produktiv tillvaro i värdighet och 
oberoende.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Gemenskapen har ingen exklusiv behörighet i utbildningsfrågor och ingen särskild gemensam 
europeisk politik för utbildning av autistiska barn. Medlemsstaterna är ansvariga för att vidta 
åtgärder för att se till att människor med funktionshinder fullt ut kan utöva sin rätt till 
utbildning.
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Dessutom är stadgan om autistiska personers rättigheter inget gemenskapsrättsligt instrument.
Europeiska gemenskapen och majoriteten av medlemsstaterna, även Irland, var dock bland de 
första att skriva under Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder. De har därmed åtagit sig att följa dess bestämmelser. I detta sammanhang är 
det viktigt att peka på artiklarna 7, 19, 24 och 28 i konventionen, som innehåller 
bestämmelser om rättigheter för barn med funktionshinder, självständigt boende, utbildning 
och bostäder. När Irland har ratificerat konventionen kommer landet också att vara juridiskt 
bundet till att följa den.

Slutsatser 

De specifika frågor som framställaren tar upp är helt och hållet de irländska myndigheternas 
behörighet på lokal, regional eller nationell nivå.


