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Asia: Vetoomus nro 0116/2008, Constant Verbraeken, Belgian kansalainen, 
bulgarialaisten orpokotien olosuhteista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on närkästynyt bulgarialaisten orpokotien olosuhteista. Hän pitää 
käsittämättömänä, että sellaisia olosuhteita voi nykyaikana ylipäätään vielä olla. Hän vaatii 
Euroopan unionia välittömästi puuttumaan asiaan Bulgariassa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa, 
joissa sellaisia olosuhteita esiintyy.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

"I Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on närkästynyt bulgarialaisten orpokotien olosuhteista. Hän pitää 
käsittämättömänä, että sellaisia olosuhteita voi nykyaikana ylipäätään vielä olla. Hän vaatii 
Euroopan unionia välittömästi puuttumaan asiaan Bulgariassa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa, 
joissa sellaisia olosuhteita esiintyy.

II Komission huomautukset 

Jäsenvaltioilla on vastuu lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta ja 
lastenhoitolaitosten hallinnosta. Komissiolla ei ole suoraa toimivaltaa tutkia lasten tilannetta 
sellaisissa laitoksissa kuin tiedotusvälineissä on Bulgariasta raportoitu.  
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Vaikka komissiolla ei olekaan suoraa toimivaltaa, se ei kuitenkaan voi olla eikä ole ollut 
välinpitämätön tällaisten vakavien sosiaalisten ongelmien suhteen. Bulgarian (ja myös 
Romanian) erityistapauksessa lasten olosuhteiden merkittävä parantaminen hoitokodeissa on 
ollut yksi EU:n antaman liittymistä valmistelevan tuen tavoitteista. Yhteistyössä Bulgarian 
viranomaisten kanssa on saavutettu merkittävää edistystä, mutta komissio on tietoinen siitä, 
että työtä on vielä paljon. 

Dve Mogilin kylän orpokodin tilannetta koskeva raportti sai komission välittömästi ottamaan 
yhteyttä Bulgarian työllisyys- ja sosiaalisen suojelun ministeriin Emilia Maslarovaan, jotta 
saataisiin lisää tietoa saavutetusta edistyksestä ja Bulgarian uusista toimintasuunnitelmista, 
joilla taataan, että lastenkodeissa noudatetaan korkeatasoisia normeja. Bulgarian hallitus 
panee parhaillaan täytäntöön Mogilinon laitosta koskevaa toimintasuunnitelmaa, ja kodin 
sulkemiselle on asetettu määräaika. UNICEF on aloittanut jokaisen Mogilinon lapsen 
arvioinnit ja on tutkinut ja suositellut lapsille parasta mahdollista tilannetta. Osana tätä 
prosessia lasten vanhempiin otettiin yhteyttä ja heiltä kysyttiin, halusivatko he saada 
uudelleen yhteyden lapseensa tai parantaa suhdettaan lapseensa. 

Komissio kannattaa yleisimminkin voimakkaasti vammaisten ihmisten itsenäistä elämää. 
Komission rahoittama äskettäin julkistettu tutkimus1 vammaisille tarkoitettujen palvelujen 
kehittymisestä Euroopassa vahvistaa, että laitoshoito on usein laadultaan luvattoman heikkoa 
ja että olosuhteet laitoshoidossa loukkaavat toisinaan vakavasti kansainvälisesti hyväksyttyjä 
ihmisoikeusnormeja. Tutkimus osoittaa myös, että yhteisöpohjaiset palvelut asianmukaisesti 
perustettuina ja hoidettuina voivat antaa parempia tuloksia elämänlaadun kannalta ja niiden 
avulla voi varmistaa, että vammaiset voivat elää täysimääräisinä kansalaisina. Yhteisössä 
annettavat palvelut eivät ole laitoshoitoa kalliimpia edellyttäen, että asukkaiden tarpeet ja 
hoidon laatu otetaan huomioon kustannuksia laskettaessa. 

Komissio kannustaa myös tiedon ja hyvien toimintatapojen vaihtoon jäsenvaltioiden välillä 
osana avointa koordinointimenetelmää sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla. 
Tähän liittyen komissio on tyytyväinen jäsenvaltioiden välillä aloitettuun kahdenväliseen 
yhteistyöhön, kuten on tehty Bulgarian ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa elävien vammaisten lasten sosiaalisen suojelun alalla. 

Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee hankkeita, joilla edistetään vammaisten 
itsenäistä elämää ja varsinkin yhteisöpohjaisia vammaisille tarkoitettuja palveluja lähellä 
heidän asuinpaikkaansa, myös maaseutualueilla, muun muassa nykyaikaistamalla järjestelmiä 
ja menettelyjä ja erityisesti henkilöstön koulutusta. Se tukee myös nykyisten suljettujen 
laitosten korvaamista laadukkailla palveluilla ja asunnoilla paikallisyhteisöissä eli 
laitoshoidosta luopumista. Komissio on tyytyväinen Bulgarian äskettäiseen päätökseen 
osallistua ESR:n rahoittamaan inhimillisten voimavarojen kehittämisohjelmaan kymmenellä 
miljoonalla eurolla, jotta voidaan parantaa sosiaalisten palvelujen laatua vammaisten lasten ja 
nuorten pitkäaikaishoitolaitoksissa.

Komissio jatkaa työtään, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset tiedotusvälineissä äskettäin 
kuvatut olosuhteet eivät toistuisi missään EU:n jäsenvaltiossa.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html.
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III Päätelmät 

Jäsenvaltioilla on vastuu lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta ja 
lastenhoitolaitosten hallinnosta. Komissio työskentelee toimivaltansa mukaisesti ja käyttää eri 
yhteistyömuotoja jäsenvaltioiden kanssa, jotta vammaiset voivat elää itsenäistä elämää ja 
heille voitaisiin tarjota laadukkaita sosiaalisia palveluja koko Euroopan unionissa."


