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Относно: Неподходящи термини, използвани от Евростат

Научихме, че разделът за статистическа класификация на икономическите дейности в 
Европейската общност на сървъра за справка и управление на номенклатури на Евростат1 
съдържа някои термини, които са неподходящи.

В раздел Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, подраздел Q87 „Медико-социални 
грижи с настаняване“, един от елементите е „Социални грижи с настаняване за лица с 
умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици“, а друг — „Социални грижи с 
настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания“. Последната формулировка се 
съдържа и в подраздел Q88, озаглавен „Социални дейности без настаняване“, в който се 
споменава „социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания“.

Като се имат предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 
съществуващите политики на Комисията по отношение на възрастните хора:

1. Счита ли Комисията, че използването на термини като „умствена изостаналост“, 
„възрастни лица“ и „хора с увреждания“ е подходящо?

2. Възнамерява ли Комисията да поиска от Евростат да актуализира тези термини и да 
използва по-уважителни понятия за лицата с умствени увреждания, възрастните хора и 
хората с увреждания? Ако да, кога?

3. Има ли Комисията редакционна политика, която отразява подход, основаващ се в по-
голяма степен на правата на човека чрез приобщаващ език?

1 https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)


