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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1403/2007 af Dobrinka Pavlova, bulgarsk statsborger, om støtte til 
forladte børn

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en dokumentarudsendelse på britisk tv om forholdene på bulgarske 
forsorgshjem, og mere præcis i Mogilino, Medven og Gorna Koznitsa. Selv om internationale 
og regionale ngo'er har forsøgt at overbevise de ansvarlige myndigheder om behovet for at 
forbedre forholdene i forsorgshjemmene, fortsætter den bulgarske regering tilsyneladende 
med at lukke øjnene for problemet. Under henvisning til konventionen om barnets rettigheder, 
og særligt artikel 23, 24, 25 og 27 vedrørende rettigheder for børn med mentalt eller fysisk 
handicap, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at lægge pres på den bulgarske 
regering for at sikre, at alle børn i Bulgarien har lige muligheder for at føre en tilfredsstillende 
og værdig tilværelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"I september 2007 sendte BBC4 dokumentaren "Bulgariens forladte børn". Dokumentaren 
tiltrak opmærksomhed fra adskillige institutioner, ngo'er samt offentligheden i hele EU, 
hvilket tvang Bulgarien til at forsvare sine foranstaltninger for handicappede. 

Efter en anmodning fra næstformand Franco Frattini om yderligere oplysninger fra den 
bulgarske beskæftigelsesminister Emilia Maslarova fremlagde de bulgarske myndigheder en 
fuld evaluering af landets forsorgsinstitutioner.
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Grundlaget for denne udredning kan findes på det bulgarske beskæftigelses- og 
socialministeriums websted1.

Ifølge de oplysninger de bulgarske myndigheder har fremlagt, er i alt 21 specialinstitutioner 
for børn, fire hjem for mentalt handicappede børn og unge (i Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo 
og Dobromirtsi) og 16 børnehjem blevet lukket siden 2003. Hjemmet for mentalt 
handicappede børn og unge i Pazardjik er blevet lavet om til et dagplejecenter, som ugentligt 
hjælper handicappede børn.

De interinstitutionelle udvalg, der er nedsat i Bulgarien for at forbedre situationen for børn i 
pleje, har endvidere foreslået en omdannelse af 16 børnehjem og to hjem for handicappede 
børn. Der er fremsat forslag om en reform af 65 børnehjem og 22 hjem for handicappede 
børn. På grundlag af gennemførelsen af de henstillinger der er fremsat efter de gennemførte 
vurderinger, er der udarbejdet institutionelle projekter.

Den 22. februar 2008 vedtog det bulgarske ministerråd et dekret om finansiering af aktiviteter 
vedrørende reform og lukning af seks specialinstitutioner for børn. Der er nedsat 
ekspertgrupper under det bulgarske agentur for social bistand for at sikre effektiv 
gennemførelse af foranstaltningerne til reform af de seks specialinstitutioner.

I fremtiden vil tiltag til forbedring af børns velfærd i Bulgarien blive gennemført i 
overensstemmelse med den nationale børnebeskyttelsesstrategi for 2008-2018, som 
nationalforsamlingen vedtog i januar 2008. Strategien har til formål at fastlægge betingelser 
for forbedring af livskvaliteten for børn i institutioner.

Endvidere søger de bulgarske myndigheder at finde de bedste alternativer for børnene, efter 
de har forladt forsorgsinstitutionerne. Hvis forældrene ikke agter at tage barnet eller børnene 
tilbage, foretrækkes det, at de indlogeres hos slægtninge. Hvis dette heller ikke er en 
mulighed, er plejefamilier det næstbedste alternativ. Det er først derefter, at man begynder at 
overveje adoption. National adoption foretrækkes, og som sidste udvej kan international 
adoption vise sig at være den bedste løsning.

I sin nationale strategirapport for 2008-2010 om social beskyttelse og social integration som 
blev fremsendt til Kommissionen i andet halvår 2008, har Bulgarien sat som mål at begrænse 
den sociale udstødelse og fokusere på børnefattigdom. To af de politiske foranstaltninger, som 
er truffet til opfyldelse af dette mål, er afinstitutionalisering og forbedring af den 
institutionelle kapacitet til børnebeskyttelse.

Selv om ansvaret for social integration og forvaltning af plejeinstitutioner ligger hos 
medlemsstaterne, yder EU omfattende bistand.

I den forbindelse er et af de primære mål for Den Europæiske Socialfond inden for rammerne 
af den nye programmeringscyklus for strukturfondene for 2007-2013 at fremme social 
integration og lige muligheder for alle. Bulgariens operationelle program om udvikling af de 
menneskelige ressourcer, der finansieres af Den Europæiske Socialfond i perioden 2007-

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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2013, indeholder en prioritering om social integration og fremme af den sociale økonomi, som 
har til formål at forbedre kvaliteten af institutionernes ydelser og fortsætte 
afinstitutionaliseringen. Endvidere støtter Den Europæiske Socialfond projekter, der fremmer 
en uafhængig tilværelse, især samfundsbaserede tjenester for handicappede i nærheden af 
deres bopæl, herunder landområder, f.eks. gennem modernisering af systemer og ordninger, 
særligt uddannelse af personale. Den støtter desuden erstatning af eksisterende lukkede 
institutioner med kvalitetstjenesteydelser og boliger i lokalsamfundet (såkaldt 
"afinstitutionalisering")."


