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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0402/2008, ingiven av Pavlina Radkova (bulgarisk medborgare), 
om ett värdigt liv för hennes funktionshindrade barn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har ett funktionshindrat barn som har behov av vård dygnet runt. Hon vill inte 
placera barnet på ett vårdhem. Hon vill att hennes barn ska utvecklas trots sitt 
funktionshinder, så att han blir i stånd att ta hand om sig själv. Hennes barn behöver 
sakkunnig medicinsk vård, men får inte detta eftersom det är för dyrt. Det saknas också 
anpassad infrastruktur och undervisning. Framställaren anser att de behöriga myndigheternas 
inställning står i strid mot barnets grundläggande rättigheter, såsom rätten till liv, 
välbefinnande, utveckling och undervisning. Framställaren hänvisar här till artiklarna 24 och 
35 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt framställaren får inte personer med 
funktionshindrade barn i Bulgarien något gehör för sina problem. Hon ställer därför sitt hopp 
till Europaparlamentet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Framställaren hävdar att familjer med funktionshindrade barn i Bulgarien inte får något gehör 
för sina problem.

Medlemsstaterna har ansvaret för skyddet av barn, barns sociala integration, 
barnomsorgsförvaltningen och organisationen av utbildningen. Medlemsstaterna är också 
ansvariga för att vidta åtgärder för att se till personer med funktionshinder fullt ut kan ta 
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tillvara sina rättigheter till utbildning. Kommissionen har ingen direkt behörighet att utreda 
situationen.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna är ännu inte rättsligt bindande. För att den ska bli 
det måste Lissabonfördraget träda i kraft. Stadgans tillämpningsområde kommer dessutom 
bara att omfatta den behörighet som medlemsstaterna redan har gett gemenskapen i enlighet 
med fördragen.

Trots att kommissionen inte är direkt behörig kan den inte, vilket inte heller har varit fallet, 
ställa sig likgiltig till sådana allvarliga sociala problem. När det gäller Bulgarien har en 
avsevärd förbättring av situationen för barn i vårdhem varit ett av målen för 
föranslutningsstödet från EU. Det har skett stora framsteg i samarbetet med de bulgariska 
myndigheterna, men kommissionen är medveten om att det fortfarande återstår mycket att 
göra. Kommissionen samarbetar därför med medlemsstaterna inom ramen för sin behörighet 
och genom en mängd olika metoder för att stödja ett oberoende liv och högkvalitativa sociala 
tjänster för personer med funktionshinder i hela Europeiska unionen.

Europeiska socialfonden (ESF) stöder projekt för främjande av ett oberoende liv, särskilt 
gemenskapsbaserade tjänster för funktionshindrade personer nära deras hem (även i 
landsbygdsområden). Detta sker t.ex. genom modernisering av system och mekanismer, i 
synnerhet utbildning av personal. Genom ESF stöds också ersättandet av befintliga, stängda 
institutioner med högkvalitativa tjänster och bostäder i närområdet (så kallad
avinstitutionalisering). Kommissionen välkomnar Bulgariens beslut att avsätta
10 miljoner euro inom ramen för det operativa programmet för utveckling av mänskliga 
resurser (Human Resources Development Operational Programme) som finansieras genom 
ESF, för att förbättra kvaliteten hos de sociala tjänsterna vid institutioner inom långtidsvården 
för barn och ungdomar med funktionshinder.

Rent allmänt är kommissionen en stark förespråkare för ett oberoende liv för personer med 
funktionshinder. I en aktuell undersökning1 som har finansierats av kommissionen om 
utvecklingen av tjänster för personer med funktionshinder inom EU bekräftas att den 
institutionella vården ofta håller oacceptabelt låg kvalitet och att förhållandena inom denna 
vård ibland utgör allvarliga överträdelser av internationellt godkända standarder för mänskliga 
rättigheter. 

Kommissionen stöder också utbyte av information och bästa metoder mellan medlemsstaterna 
som en del av den öppna samordningsmetoden inom socialt skydd och social delaktighet. 
Kommissionen välkomnar i detta sammanhang upprättandet av ett bilateralt samarbete mellan 
medlemsstaterna, som t.ex. mellan Bulgarien och de övriga EU-medlemsstaterna på området 
för socialt skydd av barn med funktionshinder.

Europeiska gemenskapen och alla medlemsstaterna, däribland Bulgarien, har också 
undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder och har åtagit 
sig att följa dess bestämmelser. I detta sammanhang är det viktigt att ta upp artiklarna 7, 19, 
23, 24 och 25 i konventionen, vilka innehåller bestämmelser om funktionshindrade barns 
rättigheter, rätten till ett oberoende liv, respekten för hem och familj, utbildning och hälso-

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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och sjukvård. I konventionen anges att staterna ska garantera ett utbildningssystem för alla på 
alla nivåer och ett livslångt lärande utan diskriminering på grundval av lika möjligheter. När 
Bulgarien väl har ratificerat konventionen kommer landet också att vara rättsligt bundet att 
följa den.

Slutsatser

Medlemsstaterna har ansvaret för skyddet av barn, barns sociala integration, 
barnomsorgsförvaltningen och organisationen av utbildningen. Medlemsstaterna är också 
ansvariga för att vidta åtgärder för att se till personer med funktionshinder fullt ut kan ta 
tillvara sina rättigheter till utbildning. Kommissionen har ingen direkt behörighet att utreda 
situationen. Kommissionen samarbetar emellertid med medlemsstaterna inom ramen för sin 
behörighet och genom en mängd olika metoder för att stödja ett oberoende liv och 
högkvalitativa sociala tjänster för personer med funktionshinder i hela Europeiska unionen.
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