
 

 
 

 

Брюксел, 8 април 2021 г .: Днес, на Международния ден на ромите, Европейският център за 
права на ромите (ERRC), „Hope and Homes for Children“ и Eurochild призовават европейските 
държави да се ангажират със закриването на институциите за деца и осигуряването на 
подходящи услуги за подкрепа на ромските семейства и на ромските деца, които са 
свръхпредставени в институционалните грижи. 
 
Новата Стратегия на ЕС за правата на детето заявява, че всички деца, включително тези с 
увреждания и от групи в неравностойно положение, имат еднакво право да живеят със 
семействата си и в общност. Въпреки това в много страни в цяла Европа ромските деца 
рутинно се извеждат от семействата им и се настаняват в детски домове в непропорционални 
размери в сравнение с останалата част от населението. Изследвания в България, Чехия, 
Унгария, Италия, Румъния и Словакия показват, че ромските деца могат да съставляват между 
20 и 80% от децата в институции за грижи поради институционални предразсъдъци, 
дискриминация и незаконната практика за премахване на деца въз основа на бедност. 
Това е дългосрочен въпрос, който в светлината на новата стратегия за правата на детето, 
новата стратегическа рамка на ЕС за ромите и Плана за действие на ЕС за борба с расизма 
трябва спешно да бъде адресиран.  

НАСТОЯВАМЕ ДЪРЖАВИТЕ ДА ЗАКРИЯТ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 

ДЕЦА И ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА РОМСКИТЕ СЕМЕЙСТВА 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5284_file1_blighted-lives-romani-children-in-state-care.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5284_file1_blighted-lives-romani-children-in-state-care.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_bg
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_bg


 

 
Организациите призовават институциите на Европейския съюз да продължават да подкрепят 
държавите-членки, страните от разширяването и съседни страни за прекъсване на цикъла на 
бедност, борба с дискриминацията и насърчаване на национални стратегии за ускоряване на 
реформата за деинституционализация, включително чрез използване на средства от 
фондовете на ЕС. Организациите призовават националните правителства на страните в ЕС и 
извън него да се ангажират с елиминирането на институционалните грижи и инвестирането в 
достъпни механизми за социална подкрепа, превантивни мерки и грижи базирани на грижа 
в семейна среда за тези деца, чийто най-добър интерес е да бъдат премахнати от техните 
семейства. 
 
ERRC подава правни жалби в седем държави (България, Чехия, Молдова, Северна Македония, 
Румъния, Словакия и Украйна), които институционализират малки деца и дискриминират 
ромските семейства. 
 
„Ние виждаме съществуването на тези държавни домове като форма на насилие над 
малки деца, а дискриминационната практика да ги пълним с ромски деца като форма на 
расистко насилие“, заяви президентът на ERRC, Джордже Йованович. „Тези страни са 
обещали да затворят институциите си, но напредъкът е твърде бавен. Ако откажат да 
модернизират системата си за грижи, тогава единствената възможност е съдебно 
производство. “  
 
Правните жалби сa адресирани до национални органи за равенство, национални омбудсмани 
и международни органи като Европейския комитет за социални права. Оплакванията се 
основават на проучвания, проведени най-вече през 2020 и 2021 г. за свръхпредставяне на 
ромските деца в държавни грижи. Целта на тези жалби е да накарат съответните държави да 
спазят своите задължения съгласно международното право за зачитане на правата на децата 
на семейни отношения и да гарантират, че висшите интереси на детето надделяват по всяко 
време. 
 
„Всяка форма на институционализация, основана на дискриминация, представлява 
нарушение на човешките права“, каза Марк Уадингтън, главен изпълнителен директор на 
Hope and Homes for Children. „Ние работим неуморно по целия свят, за да гарантираме, че 
нито едно дете никога не понася вредата на институциите, а вместо това израства в 
любящо семейство. От съществено значение е европейските държави да действат сега, 
за да направят същото “.  
 
Институционализацията има опустошителни емоционални и развойни ефекти върху всички 
деца, особено върху физическия им растеж, когнитивни умения и внимание, както и върху 
способността им да формират привързаности. Ефектите от институционализацията върху 
кърмачетата - особено в ранните етапи от живота - могат да бъдат до голяма степен 
необратими. 



 

 
Институционализацията има особено негативен ефект върху ромските деца, които напускат 
грижите стигматизирани  - както заради етническата си принадлежност, така и затова, че са 
„дете от институция“. Шансовете децата да се съберат с биологичното си семейството, както 
и шансовете им да бъдат осиновени, намаляват експоненциално с всяка година в грижа. 
Осиновяването на ромски деца, живеещи в институции, почти не съществува поради расизма 
в обществото и липсата на родители, желаещи да осиновят роми в много страни. 
 
За да се отговори на съществуващото положение на ромските деца в държавните грижи, 
основано на човешките права, се изисква пълното премахване на институционалните грижи 
и развитието на подходящи услуги за подкрепа на деца в цяла Европа. Призоваваме 
държавите да осигурят пълна и адекватна защита на ромските деца и семейства в риск от 
раздяла, да гарантират, че отнемането на деца въз основа на бедност е забранено по закон и 
на практика. 
 
Това съобщение за пресата е достъпно и на английски, македонски, румънски, словашки и 
украински. 
 
За повече информация или за уговаряне на интервю: 
 
Atanas Stoyanov 
ERRC Human Rights Monitor for Bulgaria 
atanas.stoyanov@errc.org 
+33 782 54 08 54 
 
Michela Costa (in English) 
Director of Global and EU Advocacy Hope and Homes for Children 
michela.costa@hopeandhomes.org  
+ 32 494 24 77 44 
 
Ally Dunhill (in English) 
Head of Advocacy Eurochild  
Ally.Dunhill@Eurochild.org 
+32 02 211 0558 
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