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Írásbeli nyilatkozat a Parlament eljárási szabályzata 123. cikkének értelmében az 
autista személyek iskolai zaklatással szembeni védelméről 1

1. A Egészségügyi Világszervezet szerint az autizmus egy elterjedt fejlődési rendellenesség, 
amelytől 150-ből egy gyermek szenved.

2. Tanulmányok megállapították, hogy az autistákat nagyobb valószínűéggel éri zaklatás.

3. Kevés adat áll rendelkezésre az autista személyek által tapasztalt bántalmazással és a 
társadalmi támogatás hiányával kapcsolatban.

4. Az autista személyek előtt álló kihívásokkal kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok, mint 
Kevin Healey egyesült királyságbeli kampánya, létfontosságúak.

5. Gyakoribbá vált a számítógépes zaklatás, beleértve a fiatalok − köztük az autisták − elleni 
trollkodást, a üldözést, a fizikai bántalmazást.

6. Hiányoznak az autista személyek zaklatásával kapcsolatos kutatások és statisztikák.

7. A Bizottságot ezért felszólítjuk arra, hogy ösztönözze a fogyatékossággal élőkkel szemben 
elkövetett gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokkal és rendőrségi 
nyilvántartással kapcsolatos legjobb gyakorlatok tagállamok közötti megosztását annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok segítséget kapjanak a bántalmazás és a zaklatás 
elleni küzdelemben.

8. A Bizottságot ezért arra is felszólítjuk, hogy a tagállamokkal együttműködve hívja fel a 
figyelmet az autista személyek ellen irányuló zaklatás valamennyi fajtájára.

9. Ez a nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


