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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1215/2007, ingiven av Desmond Fitzgerald (irländsk medborgare),
om övergrepp vid bulgariska barnhem

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till de allvarliga övergrepp vid bulgariska barnhem som avslöjades i en 
dokumentärfilm av BBC. Han är upprörd över de förhållanden under vilka inte bara barn med 
särskilda behov utan också vuxna spärras in på dessa institutioner. Han anser att Bulgarien 
inte borde ha fått bli medlemsland i EU utan att först tvingas upphöra med dessa övergrepp. 
Han uppmanar EU att om nödvändigt frysa stöd till andra projekt om de bulgariska 
myndigheterna inte vidtar åtgärder för att förbättra de intagnas levnadsförhållanden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

I. Framställningen

Framställaren är oroad över situationen för barn med funktionshinder på institutioner i 
Bulgarien, framför allt institutionen Mogilino, som har uppmärksammats i en dokumentärfilm 
av BBC.

Han anser att den bulgariska regeringen bör hållas ansvarig av EU och att EU bör ingripa för 
att förbättra standarden på institutionsvården i Bulgarien.
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II. Kommissionens kommentarer

Ansvaret för skydd av barn, social integration av barn och administrationen av barnavårdande 
institutioner ligger hos medlemsstaterna. Kommissionen har ingen direkt behörighet att 
undersöka situationen för barn i institutioner liknande dem i Bulgarien som skildrats 
i medierna.

Trots att kommissionen inte är direkt behörig kan den dock inte vara och har inte varit 
likgiltig för sådana allvarliga sociala problem. I det särskilda fallet med Bulgarien (och även 
Rumänien) har en betydelsefull förbättring av situationen för barn på vårdhem varit ett av 
målen för EU:s föranslutningsstöd. I samarbete med de bulgariska myndigheterna har 
betydande framsteg gjorts, men kommissionen är medveten om att mer återstår att göra.

Som ett direkt svar på de förhållandena vid barnhemmet i byn Dve Mogili som 
uppmärksammats tog kommissionen kontakt med Bulgariens arbets- och socialminister 
Emilia Maslarova för att få mer upplysningar om vilka framsteg som har gjorts och vilka nya 
handlingsplaner som finns i Bulgarien för att en hög standard ska kunna införas på 
barnhemmen. En handlingsplan för institutionen i Mogilino håller nu på att genomföras av 
den bulgariska regeringen och ett slutdatum för stängningen av barnhemmet har fastställts. 
Unicef har bedömt samtliga barn i Mogilino och har undersökt och rekommenderat bästa 
möjliga situation för dem. Som ett led i denna process tog man kontakt med barnens föräldrar 
och frågade dem om de ville återknyta eller utveckla relationen till sitt barn.

Generellt sett är kommissionen en stark förespråkare för att personer med funktionshinder ska 
kunna leva självständigt. En nyligen genomförd undersökning1, som har finansierats av 
kommissionen, om att utveckla samhällstjänster för människor med funktionshinder i EU 
bekräftar att institutionsvård ofta är av oacceptabelt dålig kvalitet och att förhållandena 
i institutionsvården ibland kan innebära allvarliga brott mot internationellt accepterade 
standarder för mänskliga rättigheter. Undersökningen visar också att väl inrättade och 
administrerade samhällsbaserade tjänster kan ge bättre resultat för livskvaliteten och innebära 
en garanti för att människor med funktionshinder kan leva som fullvärdiga medborgare. 
Tjänster ute i samhället är inte dyrare än institutionsvård, under förutsättning att hänsyn tas till 
de boendes behov och livskvalitet när kostnaderna beräknas.

Kommissionen främjar också utbytet av information och goda rutiner mellan medlemsstaterna 
som en del av den öppna samordningsmetoden inom området för socialt skydd och social 
integration. I detta sammanhang välkomnar kommissionen inrättandet av bilateralt samarbete 
mellan medlemsstaterna, som i fallet mellan Bulgarien och andra EU-medlemsstater inom 
området för socialt skydd av barn med funktionshinder som bor på långvårdsinstitutioner.

Dessutom stöder Europeiska socialfonden (ESF) projekt för att främja självständigt boende, 
framför allt samhällsbaserade tjänster för människor med funktionshinder nära deras bostad, 
även på landsbygden; till exempel genom att modernisera system och mekanismer, framför 
allt utbildning av personal. Den stöder också ersättandet av befintliga slutna institutioner med 
kvalitetstjänster och bostäder i lokalsamhällena (så kallad ”avinstitutionalisering”). 
Kommissionen välkomnar att Bulgarien nyligen beslutade att anslå tio miljoner euro som en 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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del av det ESF-finansierade verksamhetsprogrammet för utvecklandet av mänskliga resurser 
till att förbättra kvaliteten på de sociala tjänsterna på långvårdsinstitutioner för barn och 
ungdomar med funktionshinder.

Kommissionen kommer att fortsätta sina insatser för att se till att situationer liknande dem 
som nyligen har beskrivits i medierna inte inträffar i någon EU-medlemsstat.

III. Slutsatser

Ansvaret för skydd av barn, social integration av barn och administrationen av barnavårdande 
institutioner ligger hos medlemsstaterna. Kommissionen arbetar inom sitt behörighetsområde 
och på olika sätt i samarbete med medlemsstaterna för att människor med funktionshinder 
i hela EU ska få ett självständigt boende och sociala tjänster av hög kvalitet.


