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Bulgara, dwar eżistenza dinjituża għat-tifel tagħha b’diżabiltà

1. Sommarju tal-petizzjon

Il-petizzjonanta, li għandha t-tifel tagħha b’diżabiltà li jeħtieġlu kura lejl u nhar, tgħid li ma 
tixtieqx tqiegħed lil binha f’dar ta’ kura. Tixtiequ li kemm jista’ jkun huwa jilħaq il-potenzjal 
tiegħu billi tgħinu jieħu ħsieb tiegħu nnifsu. Madankollu huwa mhux qed jirċievi  l-kura 
medika esperta meħtieġa minħabba li tiswa ħafna flus. Hemm ukoll nuqqas ta’ faċilitajiet 
infrastrutturali u edukattivi. Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-attitudni li qed tittieħed mill-
awtoritajiet hija kuntrarja għad-drittijiet fundamentali tat-tifel, bħalma huma d-dritt għall-
ħajja, id-dritt għas-saħħa, għall-iżvilupp u għall-edukazzjoni. B’rabta ma’ dan il-petizzjonanta 
tirreferi għall-Artikoli 24 u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Hija ssostni li ma tingħata 
l-ebda attenzjoni fil-Bulgarja għal problemi ta’ dawk li għandhom tfal b’diżabiltà u, għalhekk, 
qiegħda tpoġġi t-tama tagħha fil-Parlament Ewopew. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Hija ssostni li ma tingħata l-ebda attenzjoni fil-Bulgarija għall-problemi ta’ familji bi tfal 
b’diżabilitajiet.

Ir-responsabiltà għall-ħarsien tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal, l-amministrazzjoni tal-kura
tat-tfal u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni hija r-responsabiltà tal-Istati Membri. Stati 
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Membri jibqgħu responsabbli li jieħdu miżuri biex jiżguraw it-tgawdija sħiħa minn nies 
b’diżabiltà tad-dritt għall-edukazzjoni. Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza diretta li 
tistħarreġ din is-sitwazzjoni.   

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali għadha ma torbotx legalment. Biex il-Karta tkun torbot, 
it-Trattat ta’ Liżbona jeħtieġlu jidħol fis-seħħ. Barra minn dan, il-qasam ta’ applikazzjon tal-
Karta mbagħad ikun jestendi biss sal-limiti tal-kompetenzi diġà mogħtija lill-Komunità mill-
Istati Membri fit-Trattati.

Madankollu l-Kummissjoni, għalkemm mhix direttament kompetenti, ma tistax tkun u ma 
kinitx indifferenti għal problemi soċjali gravi bħal dawn. Fil-każ partikulari tal-Bulgarija, it-
titjib sinfikanti tas-sitwazzjoni tat-tfal fi djar ta’ kura kien wieħed mill-għanijiet ta’ għajnuna 
mogħti mill-UE qabel l-adeżjoni. B’koperazzjoni mal-awtoritajiet Bulgari sar progress kbir,
iżda l-Kummssjoni taf li għad jonqos aktar xi jsir. Għalhekk, il-Kummissjoni taħdem fi ħdan 
il-kompetenzi tagħha u permezz ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni mal-Istati Membri biex 
tikseb ħajja indipendenti u servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabiltà mal-Unjoni 
Ewropea kollha

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jappoġġja proġetti li jippromwovu ħajja indipendenti, b’mod 
partikulari servizzi bbażati fil-komunità għal nies b’diżabiltà qrib il-post tar-residenza 
tagħhom, inklużi zoni rurali; pereżempju permezz ta’ sistemi u mekkaniżmi ta’ modernizzar,
speċjalment it-taħriġ tal-persunal. Dan jappoġġja wkoll is-sostituzzjoni ta’ istituzzjonijiet 
eżistenti magħluqin b’servizzi u akkomodazzjoni ta’ kwalità fi ħdan komunitajiet lokali (l-
hekk imsejħa 'deistituzzjonalizzazzjoni'). Il-Kummissjoni tilqa’ bi pjaċir id-deċiżjoni tal-
Bulgarija li talloka 10 miljun € bħala parti mill-Programm Operazzjonali ta’ Żvilupp ta’ 
Riżorsi Umani ffinanzjat mill-FSE għat-titjib tal-kwalità tas-servizzi soċjali f’istituzzjonijiet 
ta’ kura fit-tul għal tfal u żgħażagħ b’diżabiltajiet.

B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni hija favur ħafna ta’ ħajja indipendenti għal nies 
b’diżabiltà. Studju1 li sar dan l-aħħar iffinanzjat mill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta’ servizzi  
fil-komunità għal nies b’diżabiltà fl-Ewropa jikkonferma li l-kura f’istituzzjoni hija sikwit ta’ 
kwalità baxxa mhux aċċettabbli u li l-kundizzjonijiet fi djar ta’ kura jistgħu xi kultant 
jikkostitwixxu ksur gravi ta’ standards ta’ drittijiet tal-bniedem aċċettati fuq livell 
internazzjonali. L-istudju juri wkoll li servizzi bbażati fil-komunità, meta jkunu stabbiliti u 
ġestiti sewwa, jistgħu jħallu riżultati aħjar f’dak li għandu x’jaqsam mal-kwalità tal-ħajja u 
jiżguraw li nies b’diżabiltà jkunu jistgħu jgħixu bħala ċittadini sħaħ. Servizzi fil-komunità ma 
jiswewx aktar mill-kura istituzzjonali, bil-kundizzjoni li jitqiesu l-ħtiġijiet tar-residenti u l-
kwalità tal-kura meta jiġu biex ikunu kkalkulati l-ispejjeż. 

Barra dan, il-Kummissjoni tippromwovi l-iskambju ta’ informazzjon u l-aħjar prattika bejn 
Stati Membri bħala parti mill-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni fil-qasam tal-ħarsien soċjali u 
l-inklużjoni soċjali. F’dan l-kuntest, il-Kummissjoni tilqa’ bi pjaċir it-twaqqif ta’ koperazzjoni 
bilaterali bejn Stati Membri, bħalma huwa l-każ bejn il-Bulgarija u Stati Membri oħra tal-UE 
fil-qasam tal-ħarsien soċjali ta’ tfal b’diżabiltajiet.

Ukoll, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri kollha, inkluża l-Bulgarija, huma fost il-

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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firmatarji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabiltajiet, 
li tesprimi impenn għall-konformità mad-dispożizzjonijiet tagħha. F’dan l-kuntest ikun
importanti li ssir referenza għall-Artikoli 7, 19, 23, 24 u 25 tal-Konvenzjoni, li għandhom 
dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal b’diżabiltajiet, id-dritt għall-ħajja indipendenti, ir-
rispett għall-ħajja privata u familjari, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa. Il-Konvenzjoni 
tipprovdi li Stati firmatarji tal-Konvenzjoni għandhom jiżguraw sistema ta’ edukazzjoni 
inklużiva fil-livelli kollha u ta’ tagħlim tul il-ħajja mingħajr diskriminazzjoni u abbażi ta’ 
opportunitajiet indaqs. Malli l-Bulgarija tirratifika l-Konvenzjoni, hija wkoll tkun obbligata 
legalment li tikkonforma.

Konklużjonijiet

Ir-responsabbiltà għall-ħarsien tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal, l-amministrazzjoni tal-kura 
tat-tfal u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni huma responsabiltà tal-Istati Membri. Stati 
Membri jibqgħu responsabbli li jieħdu miżuri biex jiżguraw it-tgawdija sħiħa minn nies 
b’diżabiltajiet tad-dritt għall-edukazzjoni. Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza diretta li 
tistħarreġ is-sitwazzjoni; madankollu l-Kummssjoni taħdem fi ħdan il-kompetenzi tagħha u 
permezz ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni ma’ Stati Membri biex tikseb ħajja indipendenti u 
servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabiltajiet mal-Unjoni Ewropea kollha.
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