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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0470/2020 af Helen Portal, luxembourgsk statsborger, for 
"Inclusion Europe", om rettighederne for personer med intellektuel 
funktionsnedsættelse under covid-19-krisen

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på situationen for personer med intellektuel 
funktionsnedsættelse og deres familier i hele Den Europæiske Union i forbindelse med covid-
19-krisen og nedlukningen. Mange mennesker har ifølge andrageren ikke adgang til deres 
sædvanlige sundhedsydelser eller personlig bistand. Folk bliver lukket inde i de såkaldte 
plejeboliger uden mulighed for besøg fra familiemedlemmer eller for at flytte hjem til deres 
familie. På den anden side er plejeboligerne lukket af, og familierne er ladt alene tilbage og er 
helt hjælpeløse med hensyn til, hvordan de kan tage sig af deres kære med intellektuel 
funktionsnedsættelse. Coronavirusset og nedlukningen tydeliggør den nuværende segregering 
og forskelsbehandling af mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, især med hensyn 
til adgang til sundhedspleje. Med hensyn til den umiddelbare sundhedsmæssige respons skal 
EU sikre, at det er foreneligt med både EU's charter om grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap. Andrageren opfordrer til, at 
handicaprelaterede tjenester prioriteres højt, og de bliver blandt de første til at lukke op i 
forbindelse med genåbningen efter nedlukningen. Desuden vil det være nødvendigt med 
finansielle foranstaltninger i tiden efter covid-19, ikke blot for at nå ud til, men for at begynde 
med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og deres familier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. december 2020
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Med covid-19-udbruddet står Unionen og medlemsstaterne i en situation uden sidestykke. 
Kommissionen lægger stor vægt på situationen for personer med handicap i alle medlemsstater 
og er klar over pandemiens uforholdsmæssigt store indvirkning på denne gruppe. Dette omfatter 
også personer med intellektuel funktionsnedsættelse, da de står over for yderligere hindringer, 
navnlig med hensyn til adgang til sundhedspleje og information.

Alle EU's medlemsstater har ratificeret FN-konventionen om rettigheder for personer med 
handicap. De er forpligtet til at beskytte deres rettigheder, herunder adgang til sundhedspleje 
og social omsorg og til at rapportere direkte til FN's komité for rettigheder for personer med 
handicap om konventionens gennemførelse.

I henhold til kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne har medlemsstaterne det 
overordnede ansvar for social beskyttelse og levering af tjenesteydelser, såsom sundhedspleje 
og personlig assistance. EU støtter og supplerer deres aktiviteter. 

En måde at støtte medlemsstaterne på er med EU-midler. Det nyligt vedtagne 
investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset (CRII)1 og CRII+-pakken2 indfører en 
række foranstaltninger til at mobilisere støtte til bekæmpelse af virkningerne af covid-19 ved at 
indføre ekstraordinær fleksibilitet, der giver medlemsstaterne mulighed for fuldt ud at 
mobilisere al uudnyttet støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder Den 
Europæiske Socialfond. Disse midler støtter foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer med 
henblik på at styrke sundheds- og langtidsplejesystemerne i hele EU.

Kommissionen mødes desuden regelmæssigt med EU's sundhedsministre for at udveksle 
oplysninger og finde fælles løsninger for at mindske presset på sundheds- og socialsystemerne.

Kommissær Dalli, Schmit og Kyriakides har fremhævet3 betydningen af at sikre, at 
oplysningerne vedrørende covid-19-pandemien er tilgængelige, hvad enten det drejer sig om 
oplysninger om den aktuelle situation eller om personlig pleje og tilgængelige tjenester 
"herunder ved brug af et tilgængeligt og letlæseligt format, tegnsprogstolkning og tekstning". 
Kommissærerne opfordrede medlemsstaterne til også at gøre offentlige meddelelser 
tilgængelige. Det er endvidere blevet fremført, at opmærksomheden på sundhedsområdet ikke 
bør nedprioriteres på grund af handicap, og at det bør være en prioritet at sikre kontinuitet i 
sociale og personlige tjenesteydelser.

Kommissionen støtter også EU-paraplyorganisationer som f.eks. Mental Health Europe eller 
Inclusion Europe, hvor sidstnævnte repræsenterer personer med intellektuel 
funktionsnedsættelse. Kommissionen bifalder deres tiltag i forbindelse med covid-19 til støtte 
for deres medlemmer. Kommissionen har også med medlemsstaternes myndigheder delt de 

1https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-
solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
2https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-
initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
3 Skrivelse fra kommissær Dalli, Schmit og Kyriakides til ministrene med ansvar for personer med handicap i 
medlemsstaterne 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
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anbefalinger, som handicapbevægelsen har modtaget vedrørende reaktionen på covid-19.

Der finder en regelmæssig og åben dialog sted mellem Den Europæiske Union og 
handicaporganisationerne. Der blev f.eks. den 29. april 2020 afholdt et møde på højt plan om 
konsekvenserne af udbruddet for sociale tjenester. Det blev organiseret mellem Kommissionen 
(repræsenteret ved næstformanden med ansvar for demokrati og demografi, kommissæren med 
ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, kommissæren med ansvar for sundhed og 
fødevaresikkerhed og kommissæren med ansvar for ligestilling) og paraplyorganisationer i EU. 
Udbydere af tjenester til personer med handicap og Det Europæiske Handicapforum deltog i 
arrangementet.

Et andet eksempel på denne dialog er mødet i den tværpolitiske gruppe om handicap4, hvor 
kommissæren med ansvar for ligestilling, medlemmerne af den tværpolitiske gruppe om 
handicap og repræsentanter for handicaporganisationer drøftede disse spørgsmål. 

Konklusion

Kommissionen vil fortsat i sine tiltag i forbindelse med covid-19 tage hensyn til situationen for 
personer med handicap, herunder med hensyn til finansielle foranstaltninger. Den bekræfter 
desuden sit tilsagn om at fortsætte gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap. 

Hvis andrageren mener, at hendes rettigheder i henhold til FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap er blevet krænket, kan hun kontakte de uafhængige mekanismer5, der 
er ansvarlige for at fremme, beskytte og overvåge konventionens gennemførelse i den 
pågældende medlemsstat.

4 "Konsekvenserne af covid-19-udbruddet for personer med handicap" - 30. april 2020.
5 Centre Pour l’égalité de traitement - 65, rte d´Arlon, L-1140 Luxembourg – Tlf.: +352 28 37 36 35


