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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0840/2007, ingiven av Teresa Hayes (irländsk medborgare), och 
ytterligare 12 personer, om den irländska regeringens oaktsamhet och 
försummelse när det gäller utbildningssystemet för autistiska minderåriga

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över bristande vård och utbildning för autistiska minderåriga på Irland. 
Hon lyfter särskilt fram fallet med sin 18-årige son som, enligt henne, varken har fått lämplig 
behandling eller den grundutbildning som han har rätt till enligt författningen (i stället har 
familjen fått bekosta utbildning i hemmet för honom under två år). Familjen, som även har 
andra barn att tillgodose behoven för, har utan framgång vidtagit rättsliga åtgärder mot staten 
(departementen för hälsa och utbildning) för att få kompensation och ersättning. På grund av 
att den irländska regeringen inte tar itu med problemen med de autistiska ungdomarna söker 
framställaren stöd från EU för att denna målgrupp ska ges lika möjligheter under det 
europeiska året som ägnas åt att uppnå dessa mål och åt att motverka alla former av orättvis 
och olika behandling. I andra liknande framställningar hänvisas till vissa instituts 
beteendemässiga inriktning, nämligen TBA-skolor (TBA: tillämpad beteendeanalys) som är 
specialiserade på denna typ av funktionshinder. I framställningarna påpekas hur extremt svårt 
det är för vanliga familjer att få tillgång till den här typen av stöd. Utbildningsdepartementet 
föreslår emellertid att man, i enlighet med den eklektiska inriktningen, som ett alternativ 
placerar autistiska minderåriga i undervisningsenheter i anslutning till grundskolor. Det finns 
dock inte någon vetenskaplig grund för detta och det har inte heller någon praktisk nytta.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008

Framställaren lyfter särskilt fram fallet med sin 18-årige son som, enligt henne, varken har fått 
lämplig behandling eller den grundutbildning som han har rätt till enligt den irländska 
författningen. Framställaren har utan framgång vidtagit rättsliga åtgärder mot staten 
(departementen för hälsa och utbildning) för att få kompensation och ersättning. Andra 
liknande framställningar handlar om hur svårt det är för vanliga familjer att få plats på skolor 
med TBA-inriktning, som är specialiserade på den här typen av funktionshinder, och om
utbildningsdepartementets förslag att placera autistiska minderåriga i undervisningsenheter i 
anslutning till grundskolor. 

Framställaren ansöker om stöd från Europeiska unionen för att autistiska minderåriga ska få 
lika möjlighet och rätt till utbildning. 

Medlemsstaterna ansvarar för att vidta åtgärder för att se till att personer med funktionshinder 
till fullo åtnjuter rätten till utbildning. 

Trots det lade kommissionen i enlighet med artikel 13 i EG-fördraget, enligt vilken 
Europeiska unionen ges rätt att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, den 2 juli 2008 fram ett förslag till direktiv1 om genomförande av principen 
om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, inom områdena socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, 
utbildning, tillgång till varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten. Enligt förslaget 
till direktiv ska medlemsstaterna på förhand vidta de åtgärder som behövs för att människor 
med funktionshinder ska få effektiv och icke-diskriminerande tillgång till utbildning samt 
vidta rimliga anpassningsåtgärder som inte innebär en oproportionerlig börda. Förslaget 
påverkar inte medlemsstaternas ansvar för innehåll och organisation av sina respektive 
utbildningssystem och inte heller för tillhandahållande av utbildning för elever med särskilda 
behov. Detta förslag diskuteras nu i rådet och parlamentet. 

Tillämpningsområdet för rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet ska dessutom omfatta tillträde till alla typer och alla nivåer av 
yrkesvägledning, yrkesutbildning, högre yrkesutbildning och omskolning, inklusive 
yrkespraktik. Även om direktivet inte omfattar primärskolan kan det ha betydelse för andra 
utbildningsnivåer inom vilka det förekommer yrkesutbildning.

Dessutom har medlemsstaterna, inbegripet Irland, undertecknat Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Artiklarna 7 och 24 i 
konventionen innehåller bestämmelser om rättigheter för barn med funktionshinder när det 
gäller utbildning. I konventionen föreskrivs att konventionsstaterna ska säkerställa ett 
inkluderande utbildningssystem på alla nivåer och ett livslångt lärande utan diskriminering 
och på grundval av lika rättigheter. När Irland ratificerar konventionen kommer landet att vara 
rättsligt bundet att uppfylla de skyldigheter som utgår ifrån konventionens bestämmelser. 

I artikel 15 i den europeiska sociala stadgan föreskrivs slutligen konventionsstaternas 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att ge personer med funktionshinder tillträde till 
vägledning, utbildning och yrkesutbildning inom ramen för det allmänna utbildningssystemet 
där så är möjligt, eller där detta inte är möjligt genom specialiserade offentliga eller privata 
organ. I ett tidigare fall, Autisme-Europe mot Frankrike (klagomål 13/2002, beslut fattat 
den 7 november 2003), ansågs den franska regeringen inte i tillräcklig utsträckning ha 
tillgodosett autistiska barns utbildningsbehov och ansågs därigenom kränka flera 
bestämmelser i den europeiska sociala stadgan. Den ansågs framförallt ha underlåtit att vidta 
nödvändiga åtgärder för att ge personer med autism tillträde till utbildning (artikel 15.1), ha 
brutit mot skyldigheten att säkerställa rätten till utbildning för alla barn och ungdomar 
(artikel 17.1) och principen om icke-diskriminering när det gäller åtnjutande av rättigheterna i
stadgan (artikel E).

Den europeiska kommittén för sociala rättigheter beslutade att konventionsstaterna är 
skyldiga att vidta både rättsliga och praktiska åtgärder för att till fullo säkerställa rättigheterna 
i stadgan, samt att fallet ifråga innebär en kränkning av artiklarna 15.1 och 17.1,oavsett om de 
tolkas var för sig eller tillsammans med artikel E. 

Slutsatser

Med tanke på att förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av 
personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, inom 
områdena socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning, tillgång till varor 
och tjänster som är tillgängliga för allmänheten ännu inte har antagits, ska de särskilda frågor 
som framställaren lyfter fram hanteras i enlighet med nationell lag, såvida de inte gäller
yrkesvägledning eller yrkesutbildning som omfattas av direktiv 2000/78/EG.

I så fall bör framställaren, eftersom direktivet har införlivats i irländsk lagstiftning, överväga 
att väcka talan vid en nationell domstol om hon anser att de irländska myndigheterna inte 
uppfyller skyldigheterna i direktivet. 

Framställaren kan dessutom överväga att undersöka möjligheten att skicka ett klagomål till
sekretariatet för den europeiska sociala stadgan i Europarådet1 angående en eventuell 
kränkning av artikel 15 i den europeiska sociala stadgan.

                                               
1 Sekretariatet för den europeiska sociala stadgan
Europarådet
67075 Strasbourg cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 32 58
e-post: social.charter@coe.int


