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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0840/2007, adresată de Teresa Hayes, de naționalitate irlandeză, și 
12 alte persoane, privind neglijența și indiferența guvernului irlandez față de 
sistemul de educație pentru minorii afectați de autism

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă o lipsă de servicii sociale și educaționale pentru minorii afectați de autism 
în Irlanda. În special, ea evidențiază cazul fiului său în vârstă de 18 ani care, susține aceasta, 
nu a beneficiat niciodată de tratament adecvat sau de educația primară la care era îndreptățit în 
temeiul Constituției (dimpotrivă, timp de doi ani familia a trebuit să suporte costul educației la 
domiciliu a acestuia). Familia, care trebuie să se îngrijească de nevoile altor copii, a deschis 
fără succes acțiuni în justiție împotriva statului (Departamentele Sănătății și Educației) pentru 
a obține despăgubiri și rambursarea sumelor. Deoarece guvernul irlandez nu se ocupă de 
problemele legate de copiii autiști, afirmă petiționara, aceasta solicită asistența Uniunii pentru 
ca aceștia să beneficieze de egalitate de șanse în Anul European destinat atingerii acestor 
obiective în fața tuturor formelor de tratament inechitabil și inegal. Alte cereri similare se 
referă la abordarea comportamentală a anumitor instituții, în special școlile ABA (Applied 
Behavioural Analysis), care sunt specializate în acest tip de handicap, arătând dificultățile 
extreme pe care familiile obișnuite le au în accesarea acestor servicii. Cu toate acestea, se pare 
că Departamentul Educației propune ca alternativă plasarea minorilor autiști în unități de 
învățământ atașate școlilor primare, conform abordării eclectice, care nu are bază științifică 
sau vreun folos practic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008
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Petiționara subliniază în mod special cazul fiului său de 18 ani, care, susține aceasta, nu a 
primit niciodată tratamentul adecvat sau educația de nivel primar la care are dreptul în temeiul 
Constituției Irlandeze. Familia petiționarei a încercat fără succes intentarea unei acțiuni 
juridice contra statului (Departamentele de Sănătate și Educație) pentru a obține o 
compensație și rambursarea cheltuielilor. Alte solicitări asemănătoare se referă la dificultățile 
întâmpinate de familii în accesarea școlilor ABA (Analiza Comportamentală Aplicată), care 
sunt specializate în acest tip de handicap, și la propunerea Departamentului de Educație de a 
plasa minorii cu autism în unități atașate școlilor primare.

Petiționara solicită ajutorul Uniunii Europene pentru a le oferi minorilor cu autism șanse egale 
de a beneficia pe deplin de dreptul la educație.

Statele membre sunt responsabile de luarea de măsuri pentru a se asigura că persoanele cu 
handicap beneficiază pe deplin de dreptul la educație.

Cu toate acestea, în temeiul articolului 13 din Tratatul CE – care îi conferă Comunității 
Europene puterea de a acționa în mod corespunzător pentru a combate discriminarea pe motiv 
de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 
– Comisia a prezentat la 2 iulie 2008 o propunere de directivă1 cu privire la punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în sectoarele protecției sociale, beneficiilor sociale, ale 
sistemului de asistență medicală, educației și accesului la furnizarea de bunuri și servicii 
disponibile publicului larg. Conform proiectului de directivă, statele membre vor asigura, prin 
anticipare, măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor 
cu handicap la educație și pentru a oferi o locuință rezonabilă, dacă acest lucru nu impune 
sarcini disproporționate. Propunerea nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în 
ceea ce privește conținutul și organizarea sistemului de educație, inclusiv prevederea educației 
pentru nevoi speciale. Această propunere este în prezent analizată de Consiliu și Parlament.

În plus, domeniul de aplicare al directivei 2000/78 a Consiliului de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă cuprinde accesul la toate tipurile și la toate nivelurile de orientare și de 
formare profesională, de perfecționare și de recalificare, inclusiv dobândirea unei experiențe 
practice. Deși această directivă nu se referă la educația primară, ar putea fi relevantă pentru 
alte niveluri de educație ce implică formarea profesională.

Mai mult, Comunitatea Europeană și toate statele membre, inclusiv Irlanda, au semnat 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Articolele 7 și 24 din 
Convenție conțin prevederi privind drepturile copiilor cu handicap și privind educația. 
Convenția stabilește că Părțile Statelor vor asigura un sistem de educație incluziv la toate 
nivelurile și o educație continuă fără discriminare și pe baza șanselor egale. Odată ce Irlanda 
ratifică Convenția, va avea obligația legală de a respecta obligațiile care decurg din 
prevederile acesteia.
În cele din urmă, articolul 15 din Carta Socială Europeană se referă la obligația părților de a 
lua măsurile necesare pentru a garanta persoanelor cu handicap o orientare, o educație și o 
formare profesională în cadrul schemelor generale ori de câte ori este posibil sau, dacă nu este 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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posibil, prin intermediul instituțiilor specializate, publice sau private. Într-o cauză anterioară,
Autisme-Europe contra Franței (Plângerea nr. 13/2002, soluționată la 7 noiembrie 2003), se 
considera că guvernul francez nu a creat suficiente prevederi educaționale pentru persoanele 
cu autism, încălcând mai multe dispoziții ale Cartei Sociale Europene, în special neluând
măsurile necesare pentru a le asigura educația acestor persoane [Articolul 15 alineatul (1)]; 
încălcând obligația de a garanta dreptul la educație al tuturor copiilor și persoanelor tinere 
[Articolul 17 alineatul (1)] și principiul nediscriminării în privința beneficierii de drepturile 
garantate de Cartă (Articolul E).
Comitetul european pentru drepturile sociale (CEDS) a hotărât că statele părți sunt obligate să 
ia atât măsuri legale, cât și practice pentru a pune pe deplin în aplicare drepturile din Cartă și 
că problemele vizate de cauză constituie o încălcare a articolelor 15 alineatul (1) și 17
alineatul (1), fie citite individual, fie împreună cu articolul E. 

Concluzii

Având în vedere că propunerea de directivă cu privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în sectoarele protecției sociale, beneficiilor sociale, ale sistemului de 
asistență medicală, educației și accesului la furnizarea de bunuri și servicii disponibile 
publicului larg nu a fost încă adoptată, chestiunile specifice ridicate de petiționar trebuie 
soluționate sub incidența legislației naționale, cu excepția cazului în care acestea au legătură 
cu orientarea și formarea profesională, chestiune care ar cădea sub incidența Directivei 
2000/78 .

În acest caz, întrucât directiva a fost transpusă în legislația irlandeză, în cazul în care 
petiționara consideră că autoritățile irlandeze nu respectă obligațiile care decurg din directivă, 
ar putea să se adreseze instanțelor naționale privind această problemă.

În plus, petiționara ar putea lua în calcul posibilitatea de a trimite o plângere la Secretariatul 
Cartei Sociale Europene al Consiliului Europei1 cu privire la o posibilă încălcare a articolului 
15 din Carta Socială Europeană.

                                               

1 Secretariatul Cartei Sociale Europene

Consiliul Europei
67075 Strasbourg cedex

Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int


