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Tárgy: A Desmond Fitzgerald, ír állampolgár által benyújtott 1215/007. számú 
petíció a bolgár gyermekotthonokban elkövetett visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a BBC dokumentumfilmjében bemutatott, a bolgár gyermekotthonokban 
elkövetett visszaélésekre hivatkozik. Felháborítónak tartja a szóban forgó intézményekben 
uralkodó körülményeket, amelyek között nem csak a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekek kénytelenek élni, hanem felnőttek is. Úgy véli, hogy Bulgáriát csak azt követően 
kellett volna felvenni az Európai Unióba, hogy előbb kötelezik a szóban forgó visszaélések 
felszámolására. Arra kéri az Európai Uniót, hogy – amennyiben szükséges – tartsa vissza az 
egyéb projektek számára odaítélt támogatásokat, amennyiben a bolgár hatóságok nem tesznek 
intézkedéseket a szóban forgó intézményekben élők életkörülményeinek javítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

I. A petíció

A petíció benyújtója a bolgár intézményekben fogyatékkal élő gyermekek helyzete miatt 
aggódik, különösen pedig a mogilinói intézmény miatt, amelyre egy BBC-dokumentumfilm 
hívta fel a figyelmet.   

Véleménye szerint a bolgár kormányt az EU-nak felelősségre kell vonnia, és az EU-nak be 
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kell avatkoznia a bolgár intézményi ellátás minőségének javítása érdekében.

II. A Bizottság észrevételei

A gyermekvédelem, a gyermekek társadalmi integrációja és a gyermekgondozási 
intézmények irányítása a tagállamok feladata. A Bizottság nem rendelkezik közvetlen 
hatáskörrel a gyermekek helyzetének kivizsgálására az olyan bulgáriai intézményekben, mint 
amelyekről a média is beszámolt.  

A Bizottság azonban annak ellenére, hogy nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel, nem 
maradhat és nem is marad közömbös az említett komoly társadalmi problémákat illetően. 
Különösen Bulgária (illetve Románia) esetében volt a gyermekotthonokban élő gyermekek 
helyzetének jelentős mértékű javítása az EU által nyújtott előcsatlakozási támogatás egyik 
célkitűzése. A bolgár hatóságokkal együttműködésben komoly előrelépésre került sor, a 
Bizottság azonban tudatában van annak, hogy még rengeteg a tennivaló. 

Válaszul a Dve Mogili falu árvaházában uralkodó körülmények kihangsúlyozására, a 
Bizottság megkereste a bolgár munkaügyi és szociális védelmi minisztert, Emilia Maslarovát,
annak érdekében, hogy tájékozódjon a Bulgáriában elért előrelépésekről és az új cselekvési 
tervekről, amelyek célja magas szintű előírások végrehajtásának biztosítása a 
gyermekotthonokban. A mogilinói intézmény tekintetében a bolgár kormány most hajt végre 
egy cselekvési tervet, továbbá megállapították a gyermekotthon bezárásának határidejét is. Az 
UNICEF minden gyermeket megvizsgál Mogilinóban, továbbá kutatásokat folytat és a lehető 
legjobb helyzetre tesz ajánlásokat a gyermekek számára. E folyamat részeként kapcsolatba 
léptek a gyermekek szüleivel, és érdeklődtek, hogy nem kívánják-e újból felvenni vagy ápolni
a kapcsolatot gyermekükkel. 

Általánosságban a Bizottság erőteljesen támogatja a fogyatékkal élők független életvitelét. A 
Bizottság finanszírozásában a fogyatékkal élő európaiak közössége számára nyújtott 
szolgáltatások fejlesztéséről nemrégiben készült tanulmány1 megerősíti, hogy az intézményi 
ellátás gyakorta elfogadhatatlanul rossz minőségű, és hogy az intézményi ellátás feltételei 
időnként súlyosan megsértik a nemzetközi szinten elfogadott emberi jogi normákat. A 
tanulmányból az is kiderül, hogy a közösségi alapú szolgáltatások megfelelő kialakítás és 
irányítás mellett jobb eredménnyel járhatnak az életminőség szempontjából, és biztosíthatják, 
hogy a fogyatékkal élők teljes jogú polgárként élhessenek. A közösségben nyújtott 
szolgáltatások nem drágábbak, mint az intézményi ellátás, amennyiben a költségek 
kiszámításakor figyelembe veszik a lakók szükségleteit és a gondozás minőségét. 

A Bizottság emellett támogatja az információcserét és a bevált gyakorlat megosztását a 
tagállamok között a szociális védelem és a társadalmi integráció terén megvalósuló nyílt 
koordinációs módszer keretében. Ezzel összefüggésben a Bizottság üdvözli a tagállamok 
közötti kétoldalú együttműködés kialakítását, ahogy az Bulgária és más uniós tagállamok 
között is megtörtént a tartós gondozást nyújtó intézményekben fogyatékkal élő gyermekek 
társadalmi védelmének területén. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Ezenkívül az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatja a független életvitelt előmozdító 
projekteket, különösen a fogyatékkal élők számára lakóhelyük közelében – vidéki térségekben
is –, pl. a rendszerek és a mechanizmusok korszerűsítése, különösen a személyzet képzése 
útján nyújtott közösségi alapú szolgáltatásokat. Támogatja emellett a meglévő bezárt 
intézmények felváltását a helyi közösségeken belül minőségi szolgáltatások és lakhatás 
biztosításával (ún. deinstitucionalizálás). A Bizottság üdvözli a Bulgária által nemrégiben
hozott döntést, miszerint az ESZA-finanszírozású emberierőforrás-fejlesztési operatív 
program keretében 10 millió eurót fordít a gyermekek és a fogyatékkal élő fiatalok tartós 
gondozási intézményeiben nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztésére.

A Bizottság folytatja erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy a médiában a közelmúltban
feltárt helyzethez hasonlókra ne kerüljön sor egyetlen uniós tagállamban sem.

III. Következtetések

A gyermekvédelem, a gyermekek társadalmi integrációja és a gyermekgondozási 
intézmények irányítása a tagállamok feladata. A Bizottság saját hatáskörén belül és számos 
eszközzel együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban 
független életvitelt és magas szintű szociális szolgáltatásokat biztosítson a fogyatékkal élők 
számára.


