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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1215/2007, Desmond Fitzgerald, Irlannin kansalainen, 
bulgarialaisissa lastenkodeissa tapahtuneista väärinkäytöksistä.

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa BBC:n dokumenttiohjelmassa paljastettuihin vakaviin 
väärinkäytöksiin bulgarialaisissa lastenkodeissa. Hän ilmaisee närkästyksensä olosuhteista, 
joissa sekä erityistukea tarvitsevia lapsia että aikuisia pidetään kyseisissä laitoksissa. Hänen 
mukaansa Bulgariaa ei olisi pitänyt hyväksyä EU:n jäseneksi ennen kuin sitä on vaadittu 
korjaamaan kyseiset väärinkäytökset. Hän vaatii EU:ta tarvittaessa epäämään muihin 
hankkeisiin tarkoitettuja tukia, elleivät Bulgarian viranomaiset toteuta toimia parantaakseen 
laitosasukkaiden elinoloja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut eri puolilla Bulgariaa sijaitsevissa laitoksissa olevien 
vammaisten lasten tilanteesta ja etenkin BBC:n dokumenttiohjelmassa esiin tuodun Mogilino-
laitoksen tapauksesta.   

Hänen mukaansa EU:n olisi pidettävä Bulgarian hallitusta vastuuvelvollisena, ja hän vaatii,
että EU:n on puututtava asiaan Bulgarian laitoshoidon tason parantamiseksi.
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II. Komission huomautukset 

Jäsenvaltio on vastuussa lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta ja 
lastenhoitolaitosten hallinnasta. Komissiolla ei ole suoraa toimivaltaa tutkia 
viestintävälineiden esiin tuomien bulgarialaisten laitosten kaltaisissa laitoksissa olevien lasten 
tilannetta.  

Vaikka komissiolla ei ole suoranaista toimivaltaa, se ei kuitenkaan voi suhtautua, eikä se 
olekaan suhtautunut, välinpitämättömästi tällaisiin vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. 
Etenkin Bulgarian (ja myös Romanian) tapauksessa EU:n myöntämän liittymistä 
valmistelevan tuen yhtenä tavoitteena on ollut parantaa huomattavasti hoitokodeissa asuvien 
lasten tilannetta. Asiassa on saavutettu huomattavaa edistystä yhteistyössä bulgarialaisten 
viranomaisten kanssa, mutta komissio on tietoinen siitä, että vielä riittää paljon tehtävää. 

Suorana seurauksena Dve Mogilin kylän orpokodin olosuhteiden esiin tuomiselle komissio 
otti yhteyttä Bulgarian työllisyydestä ja yhteiskunnallisesta suojelusta vastaavaan ministeriin
Emilia Maslarovaan saavutettuun kehitykseen liittyvien tarkempien tietojen sekä Bulgariassa 
toteutettavien uusien toimintasuunnitelmien saamiseksi, jotta voidaan varmistaa se, että 
lastenkodeissa noudatetaan korkealaatuisia standardeja. Bulgaria on pannut täytäntöön ja 
toteuttaa Mogilino-laitoksen toimintasuunnitelmaa ja sen lakkauttamiselle on asetettu 
määräaika. UNICEF on tutkinut kaikki Mogilinossa olevat lapset ja se on selvittänyt ja 
suositellut parhaan mahdollisen sijainnin lapsille. Tämän toiminnan yhteydessä lasten 
vanhempiin otettiin yhteyttä ja heiltä kysyttiin, halusivatko he luoda uudelleen tai syventää 
suhdettaan lapsiinsa. 

Komissio tukee ja kannattaa voimakkaasti vammaisten itsenäistä elämää. Viimeaikaisessa
komission rahoittamassa tutkimuksessa1, jossa tutkittiin vammaisten avohoitopalveluiden 
kehittämistä Euroopassa, todettiin, että laitoshoito on usein luvattoman huonolaatuista ja että 
laitoshoidon olosuhteet rikkovat joskus vakavasti kansainvälisesti hyväksyttyjä 
ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä. Tutkimuksessa todettiin myös, että avohoitopalveluilla 
voidaan saavuttaa parempia tuloksia elämänlaadun kannalta ja että niillä voidaan turvata se, 
että vammaiset voivat elää yhdenvertaisina kansalaisina, jos kyseisiä palveluita luodaan ja 
hallinnoidaan asianmukaisesti. Avohoitopalvelut eivät ole kalliimpia kuin laitoshoito, jos 
asukkaiden tarpeet ja hoidon laadukkuus otetaan huomioon kuluja laskettaessa. 

Tämän lisäksi komissio edistää jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa osana sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avointa koordinointimenetelmää. 
Tältä osin komissio suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden, tässä tapauksessa Bulgarian ja 
muiden jäsenvaltioiden, välisen yhteistyön luomiseen pitkäaikaiseen hoitoon erikoistuneissa 
laitoksissa olevien vammaisten lasten sosiaalisen suojelun alalla. 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee tämän lisäksi hankkeita, joilla edistetään itsenäistä 
elämistä, etenkin vammaisille suunnattuja avohoitopalveluita, jotka sijaitsevat lähellä heidän 
asuinpaikkaansa, myös maaseudulla, uudistamalla järjestelmiä ja mekanismeja ja etenkin 
kouluttamalla työntekijöitä. Se tukee myös nykyisten suljettujen laitosten korvaamista 
laadukkailla paikallisissa yhteisöissä sijaitsevilla palveluilla ja asunnoilla (niin 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html.
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kutsuttu ”laitoshoidon purkaminen”). Komissio suhtautuu myönteisesti Bulgarian 
viimeaikaiseen päätökseen ohjata 10 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan 
inhimillisten voimavarojen kehittämisen toimenpideohjelmaan vammaisten lasten ja nuorten 
pitkäaikaiseen hoitoon erikoistuneiden hoitolaitosten sosiaalipalveluiden laadun 
parantamiseksi.

Komissio jatkaa pyrkimyksiään, jotta viestintävälineissä hiljattain esiin tuotujen tilanteiden 
kaltaisia olosuhteita ei esiinny yhdessäkään EU:n jäsenvaltiossa.

III. Johtopäätökset  

Jäsenvaltio on vastuussa lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta ja 
lastenhoitolaitosten hallinnasta. Komissio toimii toimivaltansa mukaisesti ja yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa vammaisten itsenäisen asumisen ja korkealaatuisten 
sosiaalipalveluiden saavuttamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa.


