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Pisna izjava po členu 123 Poslovnika Evropskega parlamenta o zaščiti oseb z avtizmom
pred ustrahovanjem1

1. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je avtizem razširjena motnja v razvoju, ki
prizadene približno enega od 150 otrok;
2. s študijami je bilo ugotovljeno, da je za osebe z avtizmom bolj verjetno, da bodo žrtve
ustrahovanja;
3. o stopnji zlorabe, ki jo doživijo osebe z avtizmom, in o pomanjkanju družbene podpore je na
voljo le malo podatkov;
4. bistvene so kampanje ozaveščanja o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z avtizmom, kot je
kampanja Kevina Healeya v Združenem kraljestvu;
5. povečalo se je ustrahovanje prek spleta, vključno z objavljanjem neresničnih ali zavajajočih
sporočil na medmrežju („trolanjem“) in zalezovanjem, ter fizično ustrahovanje mladih, tudi
tistih z avtizmom;
6. premalo je raziskav in statistike o ustrahovanju oseb z avtizmom;
7. Komisijo zato pozivamo, naj spodbuja izmenjavo med državami članicami o njihovih
najboljših praksah v zvezi z zakonodajo in policijskim beleženjem sovražnih kaznivih dejanj
do invalidov, da bi ustreznim organom pomagali obravnavati zlorabe in ustrahovanje;
8. Komisijo zato pozivamo tudi, naj v sodelovanju z državami članicami ozavešča o vseh
različnih oblikah ustrahovanja, usmerjenih k osebam z avtizmom;
9. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji.

1

V skladu s členom 123(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni
zavezujoča.
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