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Inledning 

”Ett liv som integrerad i samhället bör inte ses som en 

belöning, utan som en rättighet för alla människor med 

funktionsnedsättning.”  

Berörd aktör under samrådet med icke-statliga organisationer 
 

ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER UPPDRAGET 

 

Huvudsyftet med det observationsuppdrag som utfördes av utskottet för framställningar var 

att söka svar på ett antal frågor som har uppstått i samband med utskottets arbete rörande 

Europeiska unionens inverkan på livskvaliteten för EU-medborgare med 

funktionsnedsättning1 som bor på institutioner och således inte är integrerade i samhället. Att 

man valde att studera detta ämne i Republiken Slovakien2 berodde på att man ville 

åstadkomma geografisk balans sett till utskottets tidigare uppdrag.  

 

Uppdraget hade ett tydligt fokus, nämligen användningen av de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna för underhåll (renovering, utbyggnad eller nybyggnad) av 

långtidsboenden för personer med funktionsnedsättning i Slovakien sett till de grundläggande 

rättigheterna. Det handlade om hur EU:s solidaritet kan visas genom finansiering på rätt sätt, 

så att man inte bidrar till bevarandet av stora boendeinstitutioner som begränsar sina klienters 

frihet att vara en del av samhället. 

 

Ett antal medlemsstater i Central- och Östeuropa investerar EU-medel i boendecentrum. 

Investeringar i planerat underhåll eller planerad utvidgning av sådana institutioner utgör dock 

en överträdelse av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och strider mot EU:s politik 

avseende likabehandling, social delaktighet och icke-diskriminering. Sådana investeringar bör 

därför inte vara berättigade till finansiering.  

 

Utskottet för framställningar genomförde uppdraget vid en lämplig tidpunkt, eftersom FN:s 

kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hade utfärdat sina avslutande 

iakttagelser för Slovakien i maj 2016. Kommittén uttryckte sin djupa oro över det stora antalet 

personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner i Slovakien och konstaterade att 

avinstitutionaliseringen3 går för långsamt framåt och bara sker till viss del. FN:s kommitté 

rekommenderade att Slovakien upprättar och genomför en tidsplan för att se till att 

avinstitutionaliseringsprocessen genomförs snabbare, bland annat genom att vidta särskilda 

ytterligare åtgärder för att se till att alla personer med funktionsnedsättning får bättre tillgång 

till samhällsbaserade tjänster. Kommittén rekommenderade också Slovakien att inte längre 

anslå medel från statsbudgeten till institutioner och att i stället låta medlen gå till 

samhällsbaserade tjänster i enlighet med investeringsprioriteringarna för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf). 

 

Utskottsdelegationen ansåg att FN:s iakttagelser stämde ganska väl, eftersom det under 

                                                 
1 Vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 
2 Nedan kallad Slovakien. 
3 Med avinstitutionalisering avses överföringen av boende från stora boendeinstitutioner till samhällsbaserade 

tjänster.  
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samråden med de icke-statliga organisationerna för personer med funktionsnedsättning och de 

behöriga myndigheterna bekräftades att de lämpliga strategier som redan finns inte genomförs 

och att avinstitutionaliseringsprocessen sker påfallande långsamt. I själva verket bekräftades 

följande under uppdraget, som angivet i briefingen European Structural and Investment 

Funds and People with Disabilities in the European Union (De europeiska struktur- och 

investeringsfonderna och personer med funktionsnedsättning i Europeiska unionen), som 

utredningsavdelning C tillhandahöll före uppdraget: Om man ser till situationen i Slovakien 

har ingen person med funktionsnedsättning hittills fått möjlighet att fortsätta att leva integrerat 

i samhället inom ramen för avinstitutionaliseringsstrategin i Slovakien.  
 

Delegationsledamöterna ansåg det vara viktigt att de själva fick besöka anläggningar i 

Slovakien som för närvarande inhyser personer med funktionsnedsättning. För att försöka få 

en så bred bild som möjligt besökte delegationsledamöterna tre typer av anläggningar: 1. Ett 

dagcentrum i staden Trnava, som har totalrenoverats med hjälp av EU-medel och där 

klienterna är integrerade i samhället utanför boendecentrumet och i sina familjer. 2. En 

anläggning som anställer personer med funktionsnedsättning i staden Trnavas historiska del. 

3. Ett långtidsboende i närheten av kommunen Zavar. Den sistnämnda anläggningen hade inte 

finansierats med EU-medel, men den låg på utmärkt avstånd från de två andra anläggningarna 

och hade samma ledning som de, och genom besöket fick delegationsledamöterna möjlighet 

att se en institution med 130 manliga klienter som tillbringar sina liv inom en 

småstadsinstitutions väggar, relativt åtskilda från samhället. 

 

På fotot syns handgjorda gåvor tillverkade av 

klienter med funktionsnedsättning på det dagcentrum 

som delegationen besökte. Dessa produkter köps av 

biltillverkare i närheten och ges sedan bort som 

företagsgåvor eller köps av de anställda på de två 

fabrikerna. Intäkterna från försäljningen går till aktiviteter 

för klienterna, såsom utflykter, teaterprogram osv. 

 

 

Detta berättade en 80-årig dam vars son har varit 

klient på centrumet under de senaste 20 åren, den mesta 

tiden innan det totalrenoverades med hjälp av EU-medel. 

Hon sade att hennes son är mycket glad över att varje dag 

gå till det renoverade dagcentrumet, där klienterna är från 

morgonen till klockan tre på eftermiddagen för att sedan 

återvända till sina familjer för kvällen. 
 

 

 

 

Utskottsdelegationen konstaterade att alla aktörer som de träffade under samråden visade ett 

genuint engagemang och intresse för att förbättra det dagliga livet för människor med 

funktionsnedsättning i Slovakien.  

 

De icke-statliga organisationerna förespråkade enträget bättre kontroll från EU-

kommissionens och Europaparlamentets sida över det faktiska genomförandet av 

avinstitutionaliseringen i Slovakien och den faktiska användningen av EU-medel. De hävdade 

att investeringar från de regionala och nationella budgetarna fortfarande går till gamla och nya 
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institutioner som befäster den institutionella beroendekulturen och segregeringen från resten 

av samhället1.  

 

Företrädare för den slovakiska regeringen informerade delegationen om att de flesta av 

rekommendationerna från FN:s kommitté har omsatts i avinstitutionaliseringsprogram i 

Slovakien. Det framgick dock av de uppgifter som lämnades att även om 

övervakningsverktyg har inrättats föreligger det avsevärda förseningar avseende såväl 

inbjudningar att lämna projektförslag som projektgenomföranden inom ramen för det 

integrerade regionala operativa program som finansieras av Eruf för att stödja investeringar 

för samhällsbaserade vårdtjänster i infrastruktur och utrustning. Tilldelningen för sådan 

verksamhet beräknas uppgå till 200 miljoner euro. 

 

Delegationsledamöterna och de berörda aktörer i Slovakien som deltog i samrådet var eniga 

om att det inte innebär någon egentlig avinstitutionalisering att ändra namnskyltar på dörrarna 

till långtidsboenden eller att skapa mini-institutioner och att sådan praxis inte bör stödjas av 

EU. Ansvaret ligger i första hand hos Europeiska kommissionen inom ramen för delad 

förvaltning. Med hjälp av återkoppling från kompetenta och mycket aktiva icke-statliga 

organisationer för personer med funktionsnedsättning kan kommissionen åstadkomma en 

förändring och stoppa tilldelningen av EU-medel som inte används korrekt. 

Europaparlamentets uppgift är att upprätthålla en noggrann kontroll över 

avinstitutionaliseringsprocessen i Slovakien. Medlemsstaten lovar att parlamentet kan räkna 

med aktivt stöd från de slovakiska myndigheterna, som under besöket åtog sig att regelbundet 

informera utskottet för framställningar skriftligen om färdplanen och de konkreta framsteg 

som görs i avinstitutionaliseringsprocessen i Slovakien.  

 

Myndigheterna lovade att skicka den första skriftliga rapporten om hur EU-medel bidrar till 

avinstitutionaliseringen och hur projekten fortskrider i Slovakien till utskottet för 

framställningar före utgången av 2016.  

 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

 

I. Samråd med de icke-statliga organisationerna 

Under det förberedande mötet som anordnades för att ge delegationsledamöterna omfattande 

information om situationen i Slovakien upplyste kommissionen utskottsdelegationen om att 

de icke-statliga organisationer som arbetar med avinstitutionalisering är starka och 

välorganiserade.  

 

Denna iakttagelse bekräftades också av det stora antal icke-statliga organisationer som deltog2 

i samrådet med utskottsdelegationen på Europaparlamentets kontor i Bratislava. I enlighet 

med kommissionens rekommendationer hade man även bjudit in Slovakiens kommissionär 

                                                 
1 Såvitt EU-kommissionen känner till kommer dessa investeringar inte från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 
2 De icke-statliga organisationerna var: Open Society Foundations, det nationella rådet för personer med 

funktionsnedsättning i Slovakien, den slovakiska föreningen för hjälp till personer med psykisk 

funktionsnedsättning, Carissimi, Mental Disability Advocacy Center, Socia, Centrum för forskning om etnicitet 

och kultur och Social Work Advisory Board. 
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för personer med funktionsnedsättning1, Zuzana Stavrovská, och precis som de icke-statliga 

organisationerna bidrog hon med mycket användbara iakttagelser. 

  
 

 

De icke-statliga organisationerna identifierade flera problem på området avinstitutionalisering 

i Slovakien: 

 

ICKE-STATLIGA ORGANISATIONERS SKYLDIGHET ATT SAMFINANSIERA DET 

NATIONELLA PROJEKTET FÖR AVINSTITUTIONALISERING 

Icke-statliga organisationer uttryckte sin oro över att den slovakiska regeringen förväntar sig 

att de icke-statliga organisationerna ska dela den ekonomiska bördan för 

avinstitutionaliseringen, vilket de anser att inte är berättigat med tanke på att 

avinstitutionaliseringen är ett nationellt åtagande som den slovakiska regeringen har ingått. 

Tillräckliga medel från statsbudgeten bör avsättas för sådan verksamhet, och ansvaret vilar i 

första hand på de lokala (kommunala, regionala) myndigheterna2, som är bäst lämpade att 

utföra uppgifter på området samhällsbaserade vårdtjänster. Samtidigt uttryckte de icke-statliga 

organisationerna sitt missnöje med att deras deltagande i den befintliga samrådsramen är av 

förhållandevis formell karaktär. 

 

BRISTANDE ENGAGEMANG FRÅN DE LOKALA MYNDIGHETERNAS SIDA VAD 

GÄLLER ATT DELTA I AVINSTITUTIONALISERINGSPROCESSEN OCH BRIST PÅ 

RESURSER PÅ LOKAL NIVÅ 

Som kommissionen påpekade under det förberedande mötet inför uppdraget är 

avinstitutionalisering en process, och mentala framsteg har gjorts i allmänhetens syn på 

avinstitutionaliseringen. Ändå uttryckte de icke-statliga organisationerna en stark oro över 

bristen på positivt engagemang från de lokala myndigheternas sida vad gäller att aktivt stödja 

de önskvärda förändringarna i samband med avinstitutionaliseringen. Ibland rör det sig om att 

de anställda på institutionerna (ledningen, personalen) försöker undvika att förlora sina jobb. I 

andra fall har dessa personer goda kontakter inom förvaltningen och förhindrar 

avinstitutionaliseringsprocessen inifrån3. Dessutom betonade de icke-statliga organisationerna 

                                                 
1 Kommissionärens befattning inrättades genom lag i Slovakien i juni 2015 i enlighet med artikel 12 i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som handlar om likhet inför lagen. I artikeln 

fastställs lämpliga och effektiva skyddsåtgärder för att förhindra missbruk enligt de internationella mänskliga 

rättigheterna. Kommissionären är därför involverad i alla förfaranden som rör brott mot rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och måste behandla alla klagomål officiellt. 
2 Sedan 2002 har en decentraliseringsprocess pågått i Slovakien, vilket har resulterat i att många befogenheter 

har överförts från staten till de kommunala och regionala myndigheterna, även när det gäller sociala tjänster, 

hälso- och sjukvård och utbildning. 
3 Som Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter angav i sin rapport från 2015 finns det starka 

intressen att upprätthålla institutionerna även på kommunal nivå och inom medicinska och andra relevanta 
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att små kommuner ofta inte kan uppfylla de lagstadgade krav som de måste uppfylla för att få 

statligt stöd. 

 

AVINSTITUTIONALISERINGEN SKER FÖR LÅNGSAMT OCH OENHETLIGT 

Utredningsavdelningen påpekade i sin briefing att färre än tio procent av de 

861 institutionerna i Slovakien omfattas av den verksamhet som planeras inom ramen för det 

reviderade nationella projektet för avinstitutionalisering för perioden fram till 2020 och att 

ingen person med funktionsnedsättning hittills har överförts från institutionell till 

samhällsbaserad vård. De icke-statliga organisationerna informerade delegationen om att 

boendeinstitutionerna fick ”mjukt” stöd för utbildning, men att de inte påbörjade den faktiska 

avinstitutionaliseringsprocessen. De icke-statliga organisationerna fördömde också bristen på 

samverkan mellan det operativa programmet för mänskliga resurser som finansieras av 

Europeiska socialfonden (ESF) och det integrerade regionala operativa programmet som 

finansieras av Eruf1 och påpekade att program visserligen hade utarbetats, men att inte en euro 

hade använts hittills av administrativa skäl. Organisationerna oroade sig även över bristen på 

samordning och samarbete mellan den nationella, regionala och lokala nivån. 

 

HÅLLBARHETEN HOS EU-FINANSIERADE AVINSTITUTIONALISERINGSPROJEKT

  

De icke-statliga organisationerna påpekade att det är viktigt att man ser till att projekt som 

finansieras med EU-medel är hållbara och betonade att projekten bör hjälpa Slovakien att 

komma i kapp de äldre medlemsstaterna. De beklagade att de slovakiska nationella program 

som rör avinstitutionalisering2 inte pågår längre än till 2020 och var bekymrade över 

hållbarheten hos tjänster för personer med funktionsnedsättning efter denna tidpunkt. 

 

FARAN MED ATT SKAPA SÅ KALLADE MINI-INSTITUTIONER 

I linje med resultaten i utredningsavdelningens briefing varnade de icke-statliga 

organisationerna också kraftfullt för stöd från EU till skapandet av mindre anläggningar, så 

kallade mini-institutioner, även om sådana kan medföra en bättre fysisk miljö, eftersom de 

inte bidrar till målet med deltagande i samhällslivet. De icke-statliga organisationerna 

beklagade vidare att lokala, regionala och statliga medel fortfarande tilldelas projekt som i 

själva verket bidrar till institutionaliseringen. 

 

BRIST PÅ INFORMATION, BRIST PÅ OFFENTLIG MEDVETENHET 

De icke-statliga organisationerna påpekade hur lite samhället och myndigheter på regional 

och lokal nivå egentligen vet om människor med funktionsnedsättning, deras familjer, deras 

gemenskaper och deras behov. I linje med resultaten i utredningsavdelningens briefing 

framhöll de med eftertryck hur viktigt det är att man bryter ner barriärerna mellan samhället 

och människor med funktionsnedsättning med hjälp av informationskampanjer som ökar den 

                                                                                                                                                         
yrken. Kommissarien syftade på motviljan hos de självstyrande regionerna, som är de viktigaste finansiärerna av 

institutionella tjänster i Slovakien, vad gäller att genomföra den nationella avinstitutionaliseringsstrategin. 
1 Inom ramen för det operativa programmet för mänskliga resurser tilldelas omkring 30 miljoner euro för 

investeringar som rör avinstitutionalisering i Slovakien och inom ramen för det integrerade regionala operativa 

programmet uppskattningsvis 200 miljoner euro. 
2 Såsom den nationella handlingsplanen för övergången från institutionell vård till samhällsbaserade vårdtjänster 

inom systemet för sociala tjänster 2012–2015, de nationella prioriteringarna för utvecklingen av sociala tjänster 

under 2015–2020, den nationella handlingsplanen för övergången från institutionell vård till samhällsbaserade 

vårdtjänster inom systemet för sociala tjänster 2016–2020 och funktionsnedsättningsstrategin 2014–2020. 
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sociala medvetenheten. De icke-statliga organisationerna beklagade att samhället ännu inte 

tycks vara redo att acceptera personer med funktionsnedsättning. 

 

TILLGÅNG TILL TJÄNSTER, VAROR OCH SJUKVÅRD  

Att låta personer med funktionsnedsättning få tillgång till sådan hjälp som personer utan 

funktionsnedsättning har tillgång till dagligen var ett annat behov som de icke-statliga 

organisationerna identifierade. Ett exempel på detta var obehindrad användning av 

kollektivtrafiken, som är en grundläggande tjänst för allmänheten i stort, men inte för 

personer med funktionsnedsättning. De icke-statliga organisationerna betonade att utbildning 

(och utbildningsrådgivning), varor och sjukvård måste göras tillgängliga. Detta måste även 

tjänster för tidiga insatser, som de icke-statliga organisationerna anser är otillräckliga och som 

de anser inte är kopplade på ett lämpligt sätt till hälso- och sjukvård och rådgivande (inklusive 

juridiska), sociala och pedagogiska tjänster. De icke-statliga organisationerna framhöll även 

att små kommuner i Slovakien, som ansvarar för att tillhandahålla de sociala tjänsterna, inte 

kan tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning eftersom de saknar finansiell 

kapacitet och professionellt stöd för att göra detta. Dessutom råder det brist på tjänster för att 

stödja familjer med personer med funktionsnedsättning, även barn, och brist på tillgängliga 

tjänster på modersmålet för personer med funktionsnedsättning som tillhör en nationell 

minoritet. 

 

DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING GENOM DERAS 

AKTIVA MEDVERKAN  

De icke-statliga organisationerna förespråkade fler statliga åtgärder för att hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att utveckla färdigheter som hjälper dem att bo självständigt. De 

ansåg även att informationskampanjer bör genomföras för personer med funktionsnedsättning 

som kan hjälpa dem att ta itu med sin rädsla att bo självständigt och minska deras invanda 

beroende av långtidsboende. Det påpekades att personer med funktionsnedsättning i 

Slovakien har väldigt begränsade möjligheter att hjälpa sig själva och att tala för sin egen sak.  

 

RÄTTSKAPACITET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Ett särskilt problem som de icke-statliga organisationerna och den slovakiska kommissionären 

för personer med funktionsnedsättning tog upp var att personer med funktionsnedsättning inte 

åtnjuter rättskapacitet på samma villkor som andra personer i alla aspekter av livet (t.ex. när 

det gäller att gifta sig, öppna ett bankkonto, vara part inför en domstol, utöva rätten att rösta 

osv.). Kommissionären informerade utskottsdelegationen om att den nya lagen om frivillig 

rättsvård innebär att man från och med den 1 juli 2016 inte längre kan frånta en person dennes 

rättskapacitet helt, utan endast delvist och på strängare villkor. Möjligheten för personen att 

återfå sin rättskapacitet1 kvarstår. I detta sammanhang betonade kommissionären att man 

håller på att utarbeta en ändring av civillagen vilket är nödvändigt på grund av att den 

materiella rätten fortfarande bara hänvisar till fullständig rättskapacitet och inte innehåller 

några bestämmelser om understött beslutsfattande, vilket inte är förenligt med artikel 12 i 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

                                                 
1 I praktiken vanligtvis delvist. 
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II. Samråd med de slovakiska myndigheterna1 

De slovakiska myndigheterna bekräftade Slovakiens åtagande att övergå från 

institutionsbaserad vård till samhällsbaserade tjänster, samtidigt som de betonade att 

avinstitutionaliseringen är en tidskrävande process. De medgav att endast ett litet antal 

institutioner hade stängts hittills, men förklarade att många hade påbörjat 

avinstitutionaliseringen och använder 50 procent av sin kapacitet till traditionell verksamhet 

och 50 procent till verksamhet inom ramen för en pilotfas inför avinstitutionaliseringen. 

Myndigheterna underströk att ekonomiskt stöd till investeringar för utveckling av 

samhällsbaserade sociala tjänster finns att tillgå från och med 2016.  

 

 
 

STRATEGISKA DOKUMENT SOM SYFTAR TILL ATT STÖDJA 

AVINSTITUTIONALISERINGEN AV SOCIALA TJÄNSTER 

Utskottsdelegationen informerades om den slovakiska regeringens förklaring för perioden 

2016–2020, där den åtog sig att fortsätta att stödja avinstitutionaliseringen av sociala tjänster. 

Myndigheterna erinrade om att Slovakien under perioden 2014–2020 har ökat sitt 

engagemang för avinstitutionaliseringen och att inget stöd från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI-fonderna) har beviljats för investeringar i befintliga större 

anläggningar (ombyggnader, utvidgningar eller moderniseringar) där kontinuerliga former av 

sociala tjänster tillhandahålls i Slovakien.2 Avinstitutionaliseringen av sociala tjänster angavs 

också ingå i de strategiska dokumenten Nationella prioriteringar för utveckling av sociala 

tjänster under 2015–2020 och Det nationella programmet för att förbättra levnadsvillkoren 

för personer med funktionsnedsättning för perioden 2014–2020. Myndigheterna angav även 

att de var medvetna om rekommendationerna från FN:s kommitté om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning från maj 2016, som enligt myndigheterna hade integrerats i de 

                                                 
1 Utskottsdelegationen träffade högre tjänstemän inom ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och 

familjefrågor i Slovakien, inbegripet ministern, en företrädare för ministeriet för jordbruk och 

landsbygdsutveckling i Slovakien och högre tjänstemän inom kansliet för den vice premiärministern för 

investeringar och information. De två förstnämnda myndigheterna är de som förvaltar ESF respektive Eruf, 

medan den senare är den centrala samordningsmyndigheten för förvaltningen av de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, som inrättades den 1 juni 2016. 
2 Till följd av kommissionens iakttagelser under programplaneringen har Slovakien infört garantier i det 

integrerade regionala operativa programmet (Eruf), som syftar till att stödja övergången från institutionaliserat 

tillhandahållande av sociala tjänster till samhällsbaserade tjänster och garantera att medel inte missbrukas för 

”humanisering”, såsom till att minska de större institutionernas storlek utan att någon övergång till självständigt 

boende sker. Kommissionen har också sett till att alla investeringar i byggnader och utrustning måste kopplas till 

stöd till verksamheter som samfinansieras inom ramen för det operativa programmet för mänskliga resurser 

(ESF), till exempel genom att stöd ges till större anläggningar på villkoret att en omvandlingsplan för den 

berörda anläggningen upprättas, så att stöd inte ges till institutionaliserad vård eller till att begränsa kapaciteten 

hos de anläggningar som erhåller stöd. 
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nationella programmen. Den nya handlingsplanen (2016–2020), som bygger på 2011 års 

nationella avinstitutionaliseringsstrategi1, skulle enligt plan antas i oktober 2016. 

 

GRAD AV SAMORDNING OCH SAMVERKAN MELLAN ESF OCH ERUF 

De slovakiska myndigheterna informerade utskottsdelegationen om att en 

avdelningsövergripande arbetsgrupp bestående av företrädare för behöriga avdelningar och 

berörda civila samhällsorganisationer hade inrättats för att undvika problem i stil med den 

allvarliga bristen på samordning under den föregående programperioden 2007–2013. 

Expertorganet ansvarar för samordningen av de program som genomförs inom ramen för ESI-

fonderna samt synkroniseringen mellan ESI-fonderna och andra EU-instrument eller 

nationella stödinstrument. Syftet med arbetsgruppen är alltså att åstadkomma en gemensam 

planering i Slovakien och därmed en effektivare användning av ESI-fonderna i landet. Under 

samrådet bekräftades det emellertid att arbetsgruppen ännu inte hade inlett sin verksamhet vid 

tidpunkten för utskottsdelegationens besök.  

 

ORGAN SOM ÖVERVAKAR FRAMSTEGEN MED AVINSTITUTIONALISERINGEN 

De slovakiska myndigheterna påminde om det mervärde som övervakningskommittén för det 

integrerade regionala operativa programmet och övervakningskommittén för det operativa 

programmet för mänskliga resurser tillför avinstitutionaliseringsprocessen. Dessa organ har 

till uppgift att övervaka genomförandet av respektive verksamhetsprogram och de framsteg 

som görs med uppfyllandet av programmålen. Myndigheterna betonade också att kansliet för 

den vice premiärministern för investeringar och information kommer att kunna bidra avsevärt 

till ett snabbare genomförande av den offentliga politiken för avinstitutionalisering av de 

sociala tjänsterna i Slovakien genom att garantera att det stöd som tillhandahålls från EU:s 

fonder används på rätt sätt för att uppnå syftena med avinstitutionaliseringen. 

 

PLANERAD ANVÄNDNING AV EU-MEDEL FÖR AVINSTITUTIONALISERING 

UNDER PROGRAMPEIODEN 2014–2020 

De slovakiska myndigheterna informerade utskottsdelegationen om att två inbjudningar att 

lämna förslag kommer att presenteras i oktober 2016 inom ramen för det integrerade regionala 

operativa programmet (Eruf): en där 160 miljoner euro kommer att tilldelas för främjandet av 

omvandlingen av befintliga anläggningar till samhällsbaserade vårdanläggningar och en där 

32 miljoner euro kommer att tilldelas för byggandet av nya avinstitutionaliserade 

anläggningar. Dessa projekt syftar till att bidra till lättare tillgång till effektiva och kvalitativa 

offentliga tjänster för att uppnå det särskilda målet att främja övergången när det gäller 

tillhandahållandet av sociala tjänster och effektiva åtgärder för socialt och rättsligt skydd av 

barn och socialt förmyndarskap på lokal nivå. Inom ramen för det operativa programmet för 

mänskliga resurser (ESF) genomförs – med viss försening – fem nationella projekt till ett 

kontrakterat belopp av 147 miljoner euro, medan ett nationellt projekt, ”Avinstitutionalisering 

av anläggningar för sociala tjänster – Stöd till omvandlingsgrupper”, befinner sig på ett 

förberedande stadium. Dessutom finns det efterfrågestyrda inbjudningar, som även de 

befinner sig på ett förberedande stadium.  

 

FINANSIERING AV SOCIALA TJÄNSTER 

Utskottsdelegationen informerades om att den slovakiska regeringen för närvarande betalar 

320 euro per sängplats och månad från statsbudgeten till den kommun som finansierar den 

                                                 
1 Strategi för avinstitutionalisering inom systemet för sociala tjänster och alternativ vård i Republiken Slovakien, 

2011. 
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anläggning där en person med funktionsnedsättning är placerad1. Myndigheterna meddelade 

att beloppet kommer att ses över inom ramen för en ny lag om sociala tjänster, inklusive 

social finansiering, som är att vänta under första halvan av 2017. Den tilldelade summan 

kommer då att kopplas till hur beroende personer med funktionsnedsättning är av det stöd 

som de får.  

 

III. BESÖK PÅ ANLÄGGNINGARNA 

Utskottsdelegationen besökte tre typer av anläggningar:  

 

1. Ett dagcentrum: En utmärkt lösning för att ta hand om människor med 

funktionsnedsättning på en samhällsbaserad anläggning.  

 

Anläggningen i Trnava har nyligen totalrenoverats med hjälp av EU-medel. Förhållandena på 

anläggningen är ovanligt bra, klart över genomsnittet. De cirka 20–30 personer med 

funktionsnedsättning som bor på anläggningen tillbringar dagarna där och sysselsätter sig då 

med olika former av hantverk. Kulturprogram och utflykter i naturen hör också till deras 

vardag. De deltar i idrottsaktiviteter och får även ta del av ett omfattande utbud av 

friskvårdstjänster. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Som jämförelse angavs det att en genomsnittlig pension uppgår till något över 400 euro i Slovakien. 
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2. En anläggning som anställer personer med funktionsnedsättning: Ger personer med 

funktionsnedsättning möjligheten att förverkliga sig i sitt arbete. 

 

Tehuset, som också det ligger i staden Trnava och som också det har samfinansierats med 

EU-medel, är beläget i en vacker del av den gamla stadskärnan och kan lätt mäta sig med 

vilket populärt kafé som helst i världen. Här jobbar personer med olika typer av 

funktionsnedsättning1. Typiska uppgifter för de anställda med funktionsnedsättning på denna 

anläggning är att diska, hjälpa till att bereda te och kaffe, betjäna besökare i allmänhet och 

hjälpa varandra. 

 

  
 

                                                 
1 De typer av funktionsnedsättning som klienterna har är utvecklingsstörning, polio med sammanhängande 

handikapp, synskada (blindhet), delvist nedsatt hörsel (där hörapparat behövs), Downs syndrom, muskeldystrofi, 

begränsad rörelseförmåga (sitter i rullstol) och svår depression. 
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3. En stor boendeinstitution: En befintlig institution där ett stort antal personer med 

funktionsnedsättning lever sina liv isolerade från resten av samhället. 

 

För att bredda delegationsledamöternas bild och eftersom det låg på lämpligt avstånd (i 

kommunen Zavar, nära staden Trnava), besökte delegationen ett typiskt långtidsboende. 

Institutionen har 130 manliga klienter, som tillbringar hela sina liv på anläggningen. Fyra till 

sex personer delar på ett rum. Även denna anläggning har nyligen renoverats med medel från 

den slovakiska staten. Anläggningen gav ett väldigt välskött intryck. Dess inredning och 

gemensamma faciliteter verkade vara i betydligt bättre skick än hos de konventionella 

institutioner som personer med funktionsnedsättning i Central- och Östeuropa tillbringar sina 

liv i. 

  
 

De personer med funktionsnedsättning som bor på institutionen sysselsätter sig med 

hantverksarbete och med att sköta en liten trädgård och några djur. I deras vardag ingår även 
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sociala aktiviteter. Några personer hade placerats i isolering, och utskottsdelegationen 

informerades om att detta berodde på deras beteende som hängde samman med allvarlig 

psykisk funktionsnedsättning.  

Slutsatser och rekommendationer 

Utskottet för framställningar rekommenderar följande: 

1. Utskottet för framställningar delar den oro som Europarådets kommissarie för 

mänskliga rättigheter har när det gäller bevarandet av stora institutioner där tusentals 

personer med funktionsnedsättning bor avskilda från samhället1 och uppmanar de 

slovakiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda övergången till 

samhällsbaserade tjänster och stödboende ute i samhället i Slovakien, varvid de bör 

ägna särskild uppmärksamhet åt att definiera en färdplan med tydliga tidsramar, tydliga 

mål och mätbara indikatorer. 

2. Utskottet för framställningar betonar hur viktigt det är att EU-medlen används till att 

åstadkomma social delaktighet och ett väsentligt bidrag till respekten för de mänskliga 

rättigheterna i Slovakien och beklagar att det för närvarande inte finns någon 

verkställbar rättighet för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt. 

3.  Utskottet för framställningar betonar vikten av utbildning för beslutsfattare och 

vårdpersonal som deltar i övergången från avinstitutionalisering till samhällsbaserade 

vårdtjänster. 

4.  Utskottet för framställningar förespråkar att finansieringen av sociala tjänster garanteras 

för samhällsbaserade tjänster för att motverka befintlig praxis där kommuner normalt 

inte betalar för samhällsbaserade vårdtjänster om det redan finns en institution. 

Utskottet uppmanar de slovakiska myndigheterna att inte stödja investeringar i så 

kallade mini-institutioner. Utskottet uppmanar även de slovakiska myndigheterna att 

inte stödja tilldelning av resurser från nationella och regionala budgetar till institutioner, 

utom i undantagsfall då avinstitutionaliseringsprocessen redan är igång men det 

samhällsbaserade alternativet med kvalificerad personal ännu inte har säkrats och 

resurserna investeras i sådan infrastruktur som behövs för att tillhandahålla nödvändig 

vård.  

5.  Utskottet för framställningar förespråkar att åtgärder vidtas för att uppmuntra och hjälpa 

personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och relevanta civila 

samhällsorganisationer att på ett meningsfullt sätt delta i planeringen, genomförandet 

och övervakningen av projekt som finansieras av ESI-fonderna. Utskottet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina 

skyldigheter på detta område. 

6.  Utskottet för framställningar erkänner de olika icke-statliga organisationernas arbete 

och långvariga bidrag för att öka levnadsstandarden och den sociala delaktigheten för 

personer med funktionsnedsättning. Utskottet anser att de spelar en avgörande roll i 

avinstitutionaliseringsprocessen, då de bidrar med expertis och resurser. Utskottet 

                                                 
1 Rapport från Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, till följd av hans besök i 

Slovakien den 15–19 juni 2015. 
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påpekar emellertid att finansieringen av denna process huvudsakligen bör förbli den 

slovakiska statens ansvar. 

7.  Utskottet för framställningar fortsätter att uppmärksamt följa det engagemang som de 

slovakiska myndigheterna visade under utskottets besök för att rätta till förseningar i 

avinstitutionaliseringsprocessen i Slovakien, liksom åtagandet att vidarebefordra 

utskottsdelegationens budskap till respektive övervakningskommitté för att påskynda 

avinstitutionaliseringsprocessen i Slovakien och anser att uppbyggnaden av tjänster och 

infrastruktur för att underlätta övergången till samhällsbaserad vård i Slovakien i hög 

grad kan bidra till detta mål. 

8. Utskottet för framställningar välkomnar informationen att sex av åtta självstyrande 

regioner i Slovakien är redo att inleda projekt efter presentationen av två inbjudningar 

att lämna förslag inom ramen för det integrerade regionala operativa programmet i 

oktober 2016. Utskottet välkomnar även den slovakiska regeringens beredskap att 

påskynda avinstitutionaliseringsverksamheten från och med oktober 2016. 

9.  Utskottet för framställningar förespråkar att man tar reda på det exakta antalet personer 

med funktionsnedsättning som för närvarande bor på institutioner och annorstädes i 

Slovakien och att man fastställer mer detaljerade och specificerade uppgifter om dem 

och de institutioner som de bor på, varvid en uppdelning bör göras utifrån grad och typ 

av funktionsnedsättning, och konstaterar att den ungefärliga uppgiften att antalet 

institutionaliserade personer uppgår till 40 000 inte är tillräcklig. Utskottet 

rekommenderar också att man samlar in statistik om den sociala och ekonomiska 

situationen för personer med funktionsnedsättning för att underlätta fastställandet och 

granskningen av strategier för integration. 

10.  Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att utarbeta en jämförande analys 

av antalet personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner och 

framtidsutsikterna när det gäller avinstitutionaliseringen i de 28 medlemsstaterna.  

11. Utskottet för framställningar stöder inrättandet av effektiva mekanismer som övervakar 

kvaliteten på sociala tjänster och deras faktiska inverkan på det dagliga livet för 

personer med funktionsnedsättning som vårdas på institutioner. 

12. Utskottet för framställningar uppmärksammar de slovakiska myndigheterna på villkoret 

om att avinstitutionaliseringsprojekt ska vara hållbara och påpekar att hållbarhetsnivån 

måste följas upp och mätas exakt, samtidigt som man betonar att mer finansiering till 

sociala tjänster bör vara en prioritet i EU-budgeten även efter 2014–2020. 

13. Utskottet för framställningar uppmanar de slovakiska myndigheterna att utnyttja den 

officiellt inrättade avdelningsövergripande arbetsgruppen fullt ut och att inleda och 

intensifiera sitt arbete utan ytterligare dröjsmål. 

14. Utskottet för framställningar uttrycker sin oro över rättskapaciteten för personer med 

funktionsnedsättning i Slovakien och påminner om att alla personer som bor på 

institutioner i allmänhet är under förmyndarskap och att denna fråga därför är av 

avgörande betydelse för dem i deras dagliga liv. Utskottet förespråkar att de personer 

som är föremål för beslut som begränsar deras rättskapacitet hörs under förfarandena – 

även om detta innebär att domaren måste besöka personen i fråga på institutionen om 
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han eller hon inte kan lämna institutionen för att höras – och att deras sociala färdigheter 

vägs in i besluten. 

15. Utskottet för framställningar välkomnar den senaste lagstiftningsreformen rörande 

förfaranderegler i samband med förmyndarskap och rekommenderar de slovakiska 

myndigheterna att i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning fortsätta att vidta lagstiftningsåtgärder för att helt avskaffa 

berövandet av rättskapacitet i civillagen och att införa understött beslutsfattande, som 

bygger på respekt för personligt självbestämmande och personligt medgivande, och 

rekommenderar de slovakiska myndigheterna att underlätta återinförandet av 

rättskapacitet för personer med funktionsnedsättning i så många fall som möjligt. 

16. Utskottet för framställningar stöder fullt ut att personer med funktionsnedsättning får 

större möjligheter att tala för sin egen sak och representera sig själva, sina åsikter och 

sina intressen i Slovakien och citerar det ofta återgivna mottot från FN:s internationella 

dag för personer med funktionsnedsättning år 2004: ”Ingenting om oss utan oss”. 

17.  Utskottet för framställningar uttrycker sin oro över att personer med 

funktionsnedsättning berövas sin rösträtt i Slovakien och upprepar att om alla personer 

med funktionsnedsättning får rätt att rösta och ställa upp i val skulle detta inte bara 

innebära att de i större utsträckning åtnjuter sina rättigheter, utan också öka deras 

synlighet i samhället.  

18.  Utskottet för framställningar uppmanar de slovakiska myndigheterna att se till att den 

månatliga, statligt finansierade vårdförmån som för närvarande överförs till 

kommunerna inte används för att bevara institutionerna, utan att den öronmärks och 

används för att förbättra livsstandarden och den sociala delaktigheten för personer med 

funktionsnedsättning, exempelvis till att etablera ett stabilt nätverk för personlig 

assistans i hemmet som erbjuds tillräckligt ofta, och understryker att detta bör stödja 

avinstitutionaliseringen eftersom det skulle ge de vårdberoende möjlighet att välja 

vårdform. Utskottet uppmanar de slovakiska myndigheterna att se till att beloppet av den 

månatliga statligt finansierade vårdförmånen återspeglar de faktiska kostnaderna för sociala 

tjänster och är tillräckligt för att täcka dessa kostnader. 

19. Utskottet för framställningar uppmanar de slovakiska myndigheterna att försöka minska 

de byråkratiska hindren i samband med upphandlingsförfaranden som rör projekt som 

stöder avinstitutionalisering och att tillämpa största möjliga öppenhet i samband med 

sådan offentlig upphandling. 

20.  Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att tillhandahålla all hjälp den 

kan till de nationella myndigheter som har till uppgift att förvalta de respektive EU-

fonder som överensstämmer med deras åtaganden fullt ut, i detta fall de behöriga 

myndigheterna i Slovakien, och att fortsätta att förenkla de relativt komplexa 

byråkratiska förfarandena. 

21.  Utskottet för framställningar välkomnar de slovakiska myndigheternas åtagande under 

utskottets besök att göra år 2017 till det år då fokus ligger på att öka allmänhetens 

positiva medvetenhet om social delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning och konstaterar att personer med funktionsnedsättning måste få 

komma till tals under denna process. 
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22. Utskottet för framställningar uppmanar de slovakiska myndigheterna att särskilt se till 

att personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter till livslångt lärande och 

bättre tillgång till arbetsmarknaden. 

23.  Utskottet för framställningar framhåller behovet av en övergripande strategi där den 

sociala integrationen planeras från barndomen och framåt, med inkluderande 

undervisning och en sysselsättningsplan, såsom reserverade platser i den offentliga 

sektorn och ett system med incitament inom den privata sektorn för att främja 

självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. 

24.  Utskottet för framställningar uppmanar särskilt de slovakiska myndigheterna att 

använda EU-medel till att hjälpa barn att bo med sina familjer och delta helt i alla 

aspekter av livet i sina samhällen och skolor. 

25.  Utskottet för framställningar uppmanar de slovakiska myndigheterna att se till att 

familjer som inkluderar personer med funktionsnedsättning, inklusive barn, har tillgång 

till tjänster som kan underlätta deras vardag. Utskottet uppmanar vidare de slovakiska 

myndigheterna att göra tjänster tillgängliga även på modersmålet för personer med 

funktionsnedsättning som tillhör en nationell minoritet.  

26.  Utskottet för framställningar anser att ett beslut om att anordna ett europeiskt år för 

personer med funktionsnedsättning, där man fokuserar på en fullständig integration av 

personer med funktionsnedsättning1, skulle komma lägligt och bidra på ett lämpligt sätt 

till främjandet av ett inkluderande EU som är till för alla medborgare och invånare. 

27. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka 

situationen med investeringar i institutioner för personer med funktionsnedsättning i 

Slovakien och att stödja en systematisk utvärdering av framstegen med och 

effektiviteten hos övergången från institutionsvård till samhällsbaserade vårdtjänster, 

samt uppmuntrar Europaparlamentets budgetutskott att undersöka frågan närmare. 

28. Utskottet för framställningar rekommenderar de slovakiska myndigheterna att fortsätta 

dialogen med Europaparlamentet på en regelbunden basis, särskilt i form av periodiska 

rapporter, såsom årliga övervakningsrapporter, om framstegen med 

avinstitutionaliseringsprocessen till utskottet för framställningar. 

 

 

                                                 
1 Ett sådant rådsbeslut fattades senast i december 2001, då man beslutade att anordna ett europeiskt år för 

personer med funktionsnedsättning under 2003. 


