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Angående: Framställning 1403/2007, ingiven av Dobrinka Pavlova (bulgarisk medborgare),
om stöd för övergivna barn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till ett dokumentärprogram på brittisk television om de förhållanden 
som råder på Bulgariens vårdhem, särskilt vårdhemmen i Mogilino, Medven och 
Gorna Koznitsa. Trots att internationella och regionala icke-statliga organisationer har försökt 
övertyga de ansvariga myndigheterna om behovet av att förbättra förhållandena på 
vårdhemmen har den bulgariska regeringen uppenbarligen valt att blunda för detta problem. 
Med hänvisning till konventionen om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 23, 24, 25 och 27 
om rättigheterna för psykiskt eller fysiskt funktionshindrade barn, ber framställaren 
Europaparlamentet att utöva påtryckningar på Bulgariens regering för att man ska kunna se 
till att alla barn i Bulgarien har lika rätt till ett meningsfullt och värdigt liv.
2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissions svar, mottaget den 20 februari 2009.

I september 2007 sände BBC4 dokumentärprogrammet Bulgaria's Abandoned Children. 
Programmet uppmärksammades av en mängd institutioner, icke-statliga organisationer liksom 
av allmänheten i hela EU, vilket tvingade Bulgarien att försvara sina insatser för 
funktionshindrade personer. 

Efter det att vice ordförande Franco Frattini begärt ytterligare klargöranden från den 
bulgariska arbetsmarknadsministern Emilia Maslarova lade de bulgariska myndigheterna fram 
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en fullständig utvärdering av vårdhemmen i Bulgarien. Underlaget till denna presentation kan 
ses på webbplatsen för det bulgariska ministeriet för arbetsmarknad och socialpolitik1.

Enligt den information som de bulgariska myndigheterna lämnade har sedan 2003 
sammanlagt 21 specialiserade vårdhem för barn, fyra vårdhem för mentalt funktionshindrade 
barn och ungdomar (i byarna Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo och Dobromirtsi) samt 16 hem 
för barn som saknar föräldraomsorg lagts ned. Hemmet för mentalt funktionshindrade barn 
och ungdomar i Pazardjik har omvandlats till ett center som tillhandahåller vård under dagtid
till barn med funktionshinder. 

De interinstitutionella kommittéer som inrättats i Bulgarien för att förbättra situationen för 
barn inom vården har vidare föreslagit ombyggnad av 16 hem för barn som saknar 
föräldraomsorg och två hem för funktionshindrade barn. Förslag har lagts fram om att 
reformera 65 hem för barn som saknar föräldraomsorg och 22 hem för funktionshindrade 
barn. Institutionsprojekt har utarbetats för att genomföra de rekommendationer som lämnats 
vid de genomförda utvärderingarna. 

Den 22 februari 2008 antog Bulgariens ministerråd ett dekret om finansiering av 
verksamheter i samband med reformen och nedläggningen av sex specialiserade institutioner 
för barnomsorg. Expertgrupper från den bulgariska socialvårdsbyrån ska övervaka att
åtgärderna för reformeringen av de sex specialinstitutionerna genomförs effektivt.

I framtiden kommer åtgärder för att förbättra barnens välfärd i Bulgarien att genomföras 
enligt den nationella barnskyddsstrategin för perioden 2008–2018, som nationalförsamlingen 
antog i januari 2008. Syftet med strategin är att ge förutsättningar för att förbättra 
livskvaliteten för barn på institutioner.

Dessutom strävar de bulgariska myndigheterna efter att hitta det bästa alternativet för barnen 
när dessa lämnar vårdhemmen. Om föräldrarna inte uttrycker någon avsikt att ta tillbaka sitt
eller sina barn är placering hos släktingar att föredra. Om inte heller det är möjligt är 
fosterfamiljer det näst bästa alternativet. Först efter det att alla dessa alternativ undersökts ska 
adoption övervägas. Nationell adoption prioriteras och som en sista utväg kan internationella 
adoptioner visa sig vara den bästa lösningen. 

I sin nationella strategirapport 2008–2010 om socialt skydd och social integration, som 
Bulgarien ingav till kommissionen under det andra halvåret 2008, har landet satt upp som mål 
att begränsa det sociala utanförskapet och att fokusera på barnfattigdom. Två av de politiska 
åtgärderna för att uppnå detta mål är avinstitutionalisering och förbättring av den 
institutionella kapaciteten för barnskydd.

Även om ansvaret för social integration och administrationen av vårdinstitutioner åvilar 
medlemsstaterna ger EU betydande stöd.

Under den nya programperioden 2007–2013 för strukturfonderna är ett av huvudmålen för 
Europeiska socialfonden (ESF) att främja social integration och lika möjligheter för alla. Det 
bulgariska operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser finansieras av ESF för 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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perioden 2007–2013 och innefattar som prioriterat område ”Social integration och främjandet 
av den sociala ekonomin” med målet är att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls 
inom institutioner och att fortsätta avinstitutionaliseringen. Vidare stöder ESF projekt för att 
främja självständigt boende, särskilt kommunala tjänster för funktionshindrade personer i
deras närområde, även på landsbygden (till exempel via system och mekanismer för 
modernisering, bland annat personalutbildning). ESF stöder också ersättning av nedlagda 
institutioner med kvalitetstjänster och bostäder i lokalsamhällena (s.k. avinstitutionalisering).


