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Asia: Vetoomus nro 1403/2007, Dobrinka Pavlova, Bulgarian kansalainen, tuesta 
hylätyille lapsille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa brittiläiseen televisiodokumenttiin, jossa kerrottiin 
bulgarialaisten hoitolaitosten oloista erityisesti Mogilinossa, Medvenissä ja Gorna 
Koznitsassa. Vaikka kansainväliset ja alueelliset valtiosta riippumattomat järjestöt ovat 
yrittäneet vakuuttaa vastuussa olevat viranomaiset tarpeesta parantaa hoitolaitosten oloja, 
Bulgarian hallitus ei ilmeisesti edelleenkään halua kiinnittää asiaan huomiota. Vetoomuksen 
esittäjä viittaa lasten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja erityisesti sen 23, 24, 25 ja 
27 artiklaan, jotka koskevat henkisesti tai ruumiillisesti vammaisia lapsia, ja pyytää Euroopan 
parlamenttia painostamaan Bulgarian hallitusta, jotta voitaisiin varmistaa, että kaikilla 
Bulgarian lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet täysipainoiseen ja ihmisarvoiseen elämään.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

BBC4-kanavalla lähetettiin syyskuussa 2007 dokumentti Bulgarian hylätyistä lapsista. 
Lukuisat laitokset, kansalaisjärjestöt sekä yleisö koko EU:ssa kiinnittivät dokumenttiin 
huomiota, mikä pakotti Bulgarian puolustamaan vammaisten puolesta tekemiään 
ponnistuksia. 

Varapuheenjohtaja Franco Frattini esitti Bulgarian työministerille Emilia Maslarovalle 
pyynnön lisäselvityksistä, minkä jälkeen Bulgarian viranomaiset esittivät Bulgarian 
hoitokotien täysimääräisen arvioinnin. 
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Kyseisen esityksen perusta on saatavilla Bulgarian työvoima- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan 
ministeriön internet-sivuilla1.

Bulgarian viranomaisten antamien tietojen mukaan vuoden 2003 jälkeen on suljettu yhteensä 
21 erityislastenhoidon sosiaalipalvelulaitosta, neljä kehitysvammaisille tarkoitettua lapsi- ja 
nuorisokotia (Fakian kylässä, Tri Kladentisin kylässä, Djurkovon kylässä ja Dobromirtsin 
kylässä) ja 16 vanhempien hoivaa vailla oleville lapsille tarkoitettua lastenkotia. 
Kehitysvammaisille tarkoitettu lapsi- ja nuorisokoti Pazardjikissa on remontoitu päiväkodiksi, 
jossa vammaisille lapsille tarjotaan palveluja viikottain. 

Hoidossa olevien lasten tilanteen parantamiseksi Bulgariassa perustetut toimielinten väliset 
komiteat ovat lisäksi ehdottaneet 16:n vanhempien hoivaa vailla oleville lapsille tarkoitetun 
lastenkodin ja kahden vammaisille lapsille tarkoitetun lastenkodin remontoimista. On 
ehdotettu 65:n vanhempien hoivaa vailla oleville lapsille tarkoitetun lastenkodin ja 22:n 
vammaisille lapsille tarkoitetun lastenkodin uudistamista. Tehdyn arvioinnin tuloksena 
annettujen suositusten täytäntöön panemiseksi on kehitetty institutionaalisia hankkeita. 

Bulgarian ministerineuvosto antoi 22. helmikuuta 2008 asetuksen lastenhoidon 
sosiaalipalveluja tarjoavan kuuden erityislaitoksen uudistamiseen ja sulkemiseen liittyvien 
toimien rahoituksesta. Kuuden erityislaitoksen uudistamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on perustettu Bulgarian sosiaaliavustusviraston 
asiantuntijaryhmiä.

Lasten hyvinvoinnin parantamiseksi Bulgariassa pannaan täytäntöön täydentäviä 
toimenpiteitä Bulgarian kansalliskokouksen tammikuussa 2008 hyväksymän 
vuosien 2008−2018 kansallisen lastensuojelustrategian mukaisesti. Strategialla pyritään 
antamaan edellytykset lasten elämänlaadun parantamiselle laitoksissa.

Bulgarian viranomaiset pyrkivät lisäksi löytämään parhaat vaihtoehdot lapsille, kun nämä 
lähtevät hoitokodeista. Jos vanhemmat eivät ilmaise aikomustaan ottaa lastaan tai lapsiaan 
takaisin, suositaan yhdistämistä sukulaisten kanssa. Jos tätäkään vaihtoehtoa ei voida käyttää, 
seuraavaksi parasta vaihtoehtoa edustavat kasvatusvanhemmat. Vasta kun kaikkia nämä 
vaihtoehdot on käsitelty, harkitaan adoptiota. Kotimaiselle adoptiolle annetaan etusija, ja 
sitten, viimeisenä keinona, kansainvälinen adoptio voi osoittautua parhaaksi ratkaisuksi. 

Bulgaria on vuoden 2008 toisella puoliskolla komissiolle toimittamassaan sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden kansallisessa strategiaraportissa asettanut tavoitteekseen 
rajoittaa sosiaalista syrjäytymistä ja keskittyä lasten köyhyyteen. Kaksi tähän tavoitteeseen 
tähtäävää poliittista toimenpidettä ovat laitostuneisuudesta toipuminen ja lastensuojelun 
institutionaalisten valmiuksien parantaminen.

Vaikka vastuu sosiaalisesta osallisuudesta ja hoitolaitosten hallinto kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, EU antaa huomattavaa tukea.

Rakennerahastojen uuden ohjelmakauden 2007−2013 puitteissa yksi Euroopan 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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sosiaalirahaston (ESR) tärkeimmistä tavoitteista on edistää yhteiskuntaan integroitumista ja 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. ESR:stä kaudella 2007−2013 rahoitettuun 
inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevaan toimenpideohjelmaan kuuluu sosiaalista 
osallisuutta ja yhteisötaloutta koskeva ensisijainen toimintalinja, jonka tavoitteena on parantaa 
laitoksissa tarjottavien palvelujen laatua ja jatkaa laitostuneisuudesta toipumista. ESR:stä 
tuetaan myös hankkeita, joilla edistetään itsenäistä elämää, erityisesti vammaisten 
yhteisöperustaisia palveluja heidän asuinpaikkansa lähellä, myös maaseutualueilla 
(esimerkiksi nykyaikaistamalla järjestelmiä ja mekanismeja, erityisesti henkilöstön 
koulutusta). Siitä tuetaan myös nykyisten suljettujen laitosten korvaamista laadukkailla 
palveluilla ja asunnoilla paikallisyhteisössä (niin kutsuttu laitostuneisuudesta toipuminen).


