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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0402/2008, Pavlina Radkova, Bulgarian kansalainen, 
ihmisarvoisesta elämästä hänen toimintarajoitteiselle lapselleen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, jonka toimintarajoitteinen lapsi tarvitsee hoitoa kellon ympäri, kertoo 
olevansa haluton lähettämään lastaan hoitolaitokseen. Hän haluaa lapsensa kehittyvän niin 
pitkälle kuin mahdollista, jotta hän pystyisi pitämään itse huolta itsestään. Lapsi ei kuitenkaan 
saa tarpeellisia lääkehoitoja, koska ne ovat liian kalliita. Myös koululaitosten 
infrastruktuurissa ja palveluissa on puutteita. Vetoomuksen esittäjän mielestä viranomaisten 
asenne rikkoo lasten oikeuksia elämään, hyvinvointiin, kehitykseen ja koulutukseen. 
Vetoomuksen esittäjä viittaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 ja 35 artiklaan. Hänen 
mukaansa Bulgariassa ei anneta minkäänlaista huomiota toimintarajoitteisten lasten ja heidän 
perheidensä ongelmille, ja tämän takia hän pyytää apua Euroopan parlamentilta. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjän mukaan Bulgariassa ei kiinnitetä minkäänlaista huomiota niiden 
perheiden ongelmiin, joissa on toimintarajoitteisia lapsia.

Jäsenvaltioilla on vastuu lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta, lastenhoidon 
hallinnosta ja koulutuksen järjestämisestä. Vammaisten koulutusta koskevien oikeuksien 
toteutumisesta vastaavat jäsenvaltiot. Komissiolla ei ole suoraa toimivaltaa tutkia tilannetta.   
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Perusoikeuskirja ei ole vielä oikeudellisesti sitova. Jotta perusoikeuskirjasta tulee 
oikeudellisesti sitova, Lissabonin sopimuksen on tultava voimaan. Sen lisäksi 
perusoikeuskirjaa sovelletaan vain jäsenvaltioiden jo yhteisölle sopimuksissa antaman 
toimivallan rajoissa.

Vaikka komissiolla ei olekaan suoraa toimivaltaa, se ei kuitenkaan voi olla eikä ole ollut 
välinpitämätön tällaisten vakavien sosiaalisten ongelmien suhteen. Bulgarian 
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. Näin ollen komissio työskentelee toimivaltansa mukaisesti ja 
käyttää eri yhteistyömuotoja jäsenvaltioiden kanssa, jotta vammaiset voisivat elää itsenäistä 
elämää ja heille voitaisiin tarjota laadukkaita sosiaalisia palveluja koko Euroopan unionin 
alueella.

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 (niin sanottu "de-
institutionalisation"). Komissio on tyytyväinen Bulgarian päätökseen osoittaa kymmenen 
miljoonaa euroa osana ESR:n rahoittamaa inhimillisten voimavarojen kehittämisohjelmaa 
sosiaalisten palvelujen laadun parantamiseen vammaisten lasten ja nuorten 
pitkäaikaishoitolaitoksissa.

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 voidaan 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 yhteistyöhön Bulgarian ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä 
vammaisten lasten sosiaalisen suojelun alalla.

Sen lisäksi Euroopan yhteisö ja kaikki jäsenvaltiot, Bulgaria mukaan lukien, ovat 
Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksista tekemän yleissopimuksen 
allekirjoittajia ja ovat sitoutuneet noudattamaan sen määräyksiä. Tässä yhteydessä on syytä 
ottaa esiin yleissopimuksen 7, 19, 23, 24 ja 25 artiklan määräykset, jotka koskevat 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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vammaisten lasten oikeuksia, oikeutta itsenäiseen elämään, kodin ja perheen 
kunnioittamiseen, opetukseen ja terveydenhuoltoon. Sopimuksessa määrätään, että 
sopimusvaltioiden on varmistettava osallisuutta edistävä koulutusjärjestelmä kaikilla tasoilla 
sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ilman syrjintää ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
perusteella. Yleissopimus sitoo Bulgariaa laillisesti maan ratifioitua sen, mistä lähtien 
Bulgarian on noudatettava sopimuksen määräyksiä.

Päätelmät

Jäsenvaltioilla on vastuu lastensuojelusta, lasten sosiaalisesta osallisuudesta, lastenhoidon 
hallinnosta ja koulutuksen järjestämisestä. Vammaisten koulutusta koskevien oikeuksien 
toteutumisesta vastaavat jäsenvaltiot. Komissiolla ei ole suoraa toimivaltaa tutkia tilannetta, 
mutta komissio työskentelee toimivaltansa mukaisesti ja käyttää eri yhteistyömuotoja 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta vammaiset voisivat elää itsenäistä elämää ja heille voitaisiin 
tarjota laadukkaita sosiaalisia palveluja koko Euroopan unionin alueella.
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