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Oświadczenie pisemne na mocy art. 123 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem1

1. według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm jest powszechnym zaburzeniem rozwoju, na 
które cierpi około 1 na 150 dzieci;

2. badania wykazały, że osoby cierpiące na autyzm są bardziej narażone na nękanie;

3. dostępnych jest niewiele danych dotyczących skali zjawiska znęcania się nad osobami 
cierpiącymi na autyzm oraz braku społecznego wsparcia;

4. niezwykle istotne znaczenia mają kampanie, takie jak kampania Kevina Healeya, 
uwrażliwiające na wyzwania, z jakimi borykają się osoby cierpiące na autyzm;

5. dochodzi do wzrostu aktów cyberprzemocy, w tym trolowania, prześladowania i fizycznego 
znęcania wśród młodzieży, aktów skierowanych również przeciwko młodym ludziom 
cierpiącym na autyzm;

6. brak jest analiz i danych statystycznych dotyczących zjawiska znęcania się nad osobami 
cierpiącymi na autyzm;

7. w związku z tym wzywa się Komisję do propagowania wśród państw członkowskich 
wymiany najlepszych praktyk w zakresie przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści 
ze względu na niepełnosprawność i rejestrowania takich przypadków przez policję w celu 
wsparcia właściwych władz w rozwiązywaniu problemu znęcania się i nękania;

8. wzywa się zatem Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi doprowadziła 
na zwiększenia świadomości na temat różnego rodzaju nękania, jakiego ofiarami padają 
osoby cierpiące na autyzm;

9. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

1 Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


