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Betreft: Verzoekschrift 1403/2007, ingediend door Dobrinka Pavlova  (Bulgaarse 
nationaliteit), over steun aan in de steek gelaten kinderen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar een documentaire op de Britse televisie over de omstandigheden in 
Bulgaarse verzorgingstehuizen, met name in Mogilino, Medven en Gorna Koznitsa. Hoewel 
internationale en regionale NGO's hebben geprobeerd de verantwoordelijke autoriteiten ervan 
te overtuigen dat de omstandigheden in de verzorgingstehuizen verbeterd moeten worden,  
blijft de Bulgaarse regering blijkbaar blind voor dit probleem. Onder verwijzing naar het 
Verdrag inzake de rechten van het kind, met name naar de artikelen 23, 24, 25 en 27 over de 
rechten van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, verzoekt indienster het Europees 
Parlement druk uit te oefenen op de Bulgaarse regering om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
in Bulgarije gelijke kansen hebben op een vervuld en waardig leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

In september 2007 zond BBC4 de documentaire "Bulgaria's Abandoned Children" uit. De 
documentaire trok de aandacht van een groot aantal instellingen, NGO's en het algemene 
publiek in de gehele EU, waardoor Bulgarije werd gedwongen duidelijk te maken wat het 
land deed voor gehandicapten.

Nadat vicevoorzitter Franco Frattini de Bulgaarse minister van Arbeid, mevrouw Emilia 
Maslarova om verdere opheldering had verzocht, hebben de Bulgaarse autoriteiten een 
volledige analyse gepresenteerd van de verzorgingstehuizen in Bulgarije. 
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Een samenvatting van deze analyse is te vinden op de website van het Bulgaarse ministerie 
van Arbeid en Sociaal Beleid1.

Volgens de gegevens afkomstig van de Bulgaarse autoriteiten zijn sinds 2003 in totaal 21 
gespecialiseerde instellingen voor sociale zorg aan kinderen, vier tehuizen voor geestelijk 
gehandicapte kinderen en jongeren (in de dorpen Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo en 
Dobromirtsi) en zestien tehuizen voor kinderen zonder ouderlijke zorg gesloten. Het tehuis 
voor geestelijk gehandicapte kinderen en jongeren in Pazardjik is omgevormd tot een centrum 
voor dagbehandeling dat wekelijks diensten verleent aan kinderen met een handicap.

De interinstitutionele comités die in Bulgarije zijn opgezet om de situatie van kinderen in 
zorginstellingen te verbeteren, hebben verder voorgesteld zestien tehuizen voor kinderen 
zonder ouderlijke zorg en twee tehuizen voor kinderen met een handicap te herstructureren. 
Er zijn voorstellen ingediend om 65 tehuizen voor kinderen zonder ouderlijke zorg en 22 
tehuizen voor kinderen met een handicap om te vormen. Met het oog op de uitvoering van de 
aanbevelingen die naar aanleiding van de analyses zijn gedaan, zijn er institutionele projecten 
ontwikkeld. 

Op 22 februari 2008 heeft de Bulgaarse ministerraad een besluit genomen over de 
financiering van activiteiten met betrekking tot hervorming en sluiten van zes
gespecialiseerde instellingen voor sociale zorg aan kinderen. Er zijn teams van experts van het 
Bulgaarse Bureau voor sociale bijstand gevormd om de effectieve uitvoering te garanderen 
van de maatregelen ter hervorming van de zes gespecialiseerde instellingen.

Verdere maatregelen ter verbetering van het welzijn van kinderen in Bulgarije zullen ten 
uitvoer worden gelegd overeenkomstig de nationale strategie inzake kinderbescherming 2008-
2018, die in januari 2008 door de nationale volksvertegenwoordiging is aangenomen. De 
strategie is gericht op het creëren van omstandigheden ter verbetering van de kwaliteit van 
leven van kinderen in instellingen.

Daarnaast spannen de Bulgaarse autoriteiten zich in om de beste alternatieven te vinden voor 
kinderen nadat zij de verzorgingstehuizen hebben verlaten. Als ouders niet te kennen geven 
dat ze hun kind(eren) terugnemen, wordt de voorkeur gegeven aan re-integratie bij 
familieleden. Als deze mogelijkheid ook niet aanwezig is, vormen pleeggezinnen de volgende 
optie. Pas nadat al deze alternatieven zijn onderzocht, wordt adoptie overwogen. Prioriteit 
wordt gegeven aan adoptie in het eigen land. Als laatste redmiddel zou adoptie in het 
buitenland de beste oplossing kunnen blijken te zijn.

In zijn Nationaal Strategisch Verslag 2008-2010 over sociale bescherming en sociale
integratie dat in de tweede helft van 2008 bij de Commissie is ingediend, stelt Bulgarije zich 
tot doel om sociale uitsluiting te beperken en zich te concentreren op armoede bij kinderen. 
Twee van de beleidsmaatregelen ter realisering van deze doelstelling zijn de-
institutionalisering en verbetering van de institutionele capaciteit voor kinderbescherming.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor sociale integratie en het beheer van zorginstellingen bij 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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de lidstaten ligt, biedt de EU aanzienlijke ondersteuning.

In het kader van de nieuwe programmeringscyclus voor de structuurfondsen 2007-2013 is een 
van de belangrijkste doelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) het bevorderen van sociale 
integratie en gelijke kansen voor iedereen. Het Bulgaarse operationele programma voor 
"Ontwikkeling van menselijk potentieel", dat voor de periode 2007-2013 wordt gefinancierd 
door het ESF, bevat als een van de prioriteiten "Sociale integratie en bevordering van de 
sociale economie", waarvan het doel is om de kwaliteit van diensten die in instellingen 
worden geleverd te verbeteren en de de-institutionalisering voort te zetten. Verder ondersteunt 
het ESF projecten om zelfstandig wonen te bevorderen, in het bijzonder 
woongemeenschappen voor mensen met handicaps in de buurt van hun woonplaats, inclusief 
landelijke gebieden (bijvoorbeeld via het moderniseren van systemen en mechanismen, en 
vooral training van medewerkers). Het ESF ondersteunt ook de vervanging van bestaande, 
gesloten instellingen door hoogwaardige dienstverlening en huisvesting binnen lokale 
gemeenschappen (zogenaamde 'de-institutionalisering').


