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børn i Ukraine

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de dårlige forhold på ukrainske børnehjem, hvor børn ofte lider nød. 
Hun mener, at EU i forbindelse med sit samarbejde med myndighederne i Kiev bør lægge 
pres på Ukraine for at forbedre forholdene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

Ukraine har undertegnet og ratificeret en række internationale instrumenter til forbedring af 
børns velbefindende:

 FN's konvention om barnets rettigheder (CRC), 1991
 Den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, 

børneprostitution og børnepornografi, 2003
 FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 

(CEDAW), 2003
 Konventionen om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser, 2006
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 Den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse 
af børn i væbnede konflikter, 2004

 FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet, 2004
 Haagerkonvention nr. 34 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og 

samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af 
mindreårige, 2007

 Haagerkonvention nr. 23 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om 
underholdspligt, 2007

 Den internationale konvention om handicappedes rettigheder og den valgfrie protokol 
dertil, 2010

 Den europæiske konvention om indsatsen mod menneskehandel, 2010.

I de senere år har Ukraine på nationalt plan vedtaget nedenstående relevante lovgivninger og 
foranstaltninger:
 Lov om forebyggelse af den smitsomme sygdom aids og om social beskyttelse af 

befolkningen, 2010
 Lov til bekæmpelse af børnepornografi, 2010
 Lov om social beskyttelse af forældreløse børn og børn på børnehjem, 2005
 Den nationale handlingsplan for børn 2010-2016, vedtaget i 2009
 Den nationale strategiske handlingsplan for forebyggelse af hiv blandt børn, unge og 

sårbare personer, 2010
 Det nationale program til bekæmpelse af hjemløshed og forsømmelse af børn 2006-2010
 Lov om migranter og behovet for supplerende og nutidig støtte, 2011

Den 3. februar 2011 offentliggjorde FN's Komité for Barnets Rettigheder de seneste 
konklusioner og henstillinger til Ukraine1. Komitéen gav udtryk for sin dybe bekymring over 
den drastiske stigning i antallet af børn på børnehjem på grund af fattigdom, arbejdsløshed, 
opløsning af familier og arbejdskraftmigration. Komitéen bemærkede Ukraines vedtagelse af 
det nationale program til reform af systemet til beskyttelse af børn (ministerkabinettets 
afgørelse nr. 1242) samt landets bestræbelser på at finde alternative løsninger til anbringelse 
såsom plejefamilier og andre familierelaterede plejeordninger. Komitéen udtrykte bekymring 
over, at der ikke forelå en klar reformstrategi, og at det politiske fokus endnu ikke havde 
bevæget sig i retning af afinstitutionalisering. Komitéen var ligeledes bekymret over det store 
antal børn på børnehjem og den manglende indsats med henblik på at genforene familien. 
Komitéen gav udtryk for sin utilfredshed med det utilstrækkelige personale i kontorerne for 
børneanliggender, som varetager anbringelsen af børn i institutionel pleje.

Komitéen opfordrede som følge deraf Ukraine til at styrke sin politik vedrørende 
afinstitutionalisering i henhold til det nationale program til reform af systemet til beskyttelse 
af børn (ministerkabinettets afgørelse nr. 1242), navnlig i forhold til:

• at udvide anbringelsen af børn i plejefamilier og andre familierelaterede plejeordninger

                                               
1 Konklusionerne og de øvrige relevante rapporter er tilgængelige på følgende websted:
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx.
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• at styrke den lovgivningsmæssige og regulerende ramme med henblik på at fremme 
genforeningen af familien

• at sikre en effektiv overvågning af samtlige plejeordninger for børn, herunder 
institutionsanbringelse af børn med handicap eller særlige behov, samt styrke den 
tekniske, menneskelige og finansielle bistand til kontorerne for børneanliggender

• at tage behørigt hensyn til FN's retningslinjer for alternativ anbringelse af børn (FN's 
Generalforsamlings resolution 64/142) og Europarådets Parlamentariske Forsamlings 
resolution 1762 (2010) om børn på børnehjem samt det presserende behov for 
foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte henstillinger.

Ifølge UNICEF er 65.000 børn (ud af Ukraines 9 mio. indbyggere) anbragt i statslige 
institutioner. Den væsentligste årsag til, at forældrene forlader deres børn, er fattigdom, 
arbejdsløshed, opløsning af familier og personlige problemer såsom alkohol- eller 
stofmisbrug. Som følge deraf bor og arbejder et stigende antal børn på gaden. Fattigdom øger 
risikoen for, at børn og unge bliver ofre for menneskehandel med henblik på seksuel 
udnyttelse og tvangsarbejde.

Det ukrainske børneforsorgssystem er kendetegnet ved langvarig institutionspleje af socialt 
udsatte børn eller anbringelse på børnehjem. Denne situation truer barnets ret til at vokse op i 
et familiemæssigt miljø. Der findes forskellige plejeinstitutioner i Ukraine: (1) 
Plejeinstitutioner for børn under fire år (som forvaltes af sundhedsministeriet). Disse 
institutioner akkrediteres i henhold til proceduren vedtaget af ministerkabinettet i 2009. (2) 
Plejeinstitutioner for børn i alderen 4-7 år, (3) uddannelsesinstitutioner for forældreløse børn i 
alderen 7-18 år (som forvaltes af ministeriet for uddannelse og videnskab) og (4) 
plejeinstitutioner for børn med handicap, der forvaltes af ministeriet for arbejdsmarkeds- og 
socialpolitik.

Der er de seneste år truffet få positive politiske foranstaltninger, herunder vedtagelsen i 2009 
af den nationale handlingsplan for børn 2010-2016. I august 2010 blev der indført en 
børneombudsmand inden for rammerne af den parlamentariske respekt for 
menneskerettighederne. Børneombudsmanden henhører under de øvrige ombudsmænd. Den 
11. august 2011 udstedte Ukraines præsident et dekret om udnævnelse af en kommissær for 
barnets rettigheder med henblik på at styrke barnets uafhængige rettigheder. I oktober 2011 
meddelte præsidenten, at der inden for ministerkabinettet skulle oprettes et rådgivende råd til 
beskyttelse af barnets rettigheder.

Situationen udvikles nu i positiv retning, og der findes et stigende antal alternative 
anbringelsesmuligheder, såsom adoption, plejefamilie og andre familierelaterede 
plejeordninger. Der er imidlertid fortsat behov for strukturreformer til indførelse af et system 
til afinstitutionalisering af børn. De lokale offentlige administrationer og udvalg, herunder 
børneudvalg, sociale tjenester, familieudvalg og psykologiske, pædagogiske og 
sundhedsmæssige tjenester, kan ikke i tilstrækkelig grad koordinere beslutningstagningen 
vedrørende anbringelse af børn og fratagelse af forældremyndighed. Ansvarsområdet i 
forbindelse med disse funktioner er fragmenteret, hvilket ligeledes kendetegner de ministerier, 
der er ansvarlige for de administrative og politiske beslutninger. Dermed træffes 
beslutningerne ikke altid i børnenes bedste interesse.
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Det fremgår af de fremsendte rapporter, at børneforsorgssystemet ikke i tilstrækkelig grad er i 
stand til at forhindre, at børn bliver forladt, og sikre, at børn bliver genforenet med deres 
biologiske familie. Statens sociale tjenester yder bistand til sårbare gravide kvinder under 
deres graviditet, men er ikke i stand til effektivt at forhindre, at socialt udsatte kvinder 
forlader deres nyfødte børn efter fødslen. Forældre, som er blevet frataget 
forældremyndigheden, skal gennemgå en omfattende retslig proces for at genvinde 
forældremyndigheden. Forældre i denne situation modtager kun ganske få oplysninger og 
minimal støtte.

EU lægger stor vægt på at fremme børns rettigheder, herunder børn i sårbare situationer.
Beskyttelsen af barnets rettigheder er blandt målene i EU's associeringsagenda1 med Ukraine, 
som udgør et praktisk instrument, der blev vedtaget af Samarbejdsrådet mellem EU og 
Ukraine den 23. november 2009. Denne agenda har til hensigt at forberede og fremme 
Ukraines gennemførelse af den kommende associeringsaftale mellem EU og Ukraine.
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil forelægger årligt en rapport om 
Ukraines fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af associeringsagendaen, herunder på 
området for børns rettigheder2.

Spørgsmål vedrørende børns rettigheder behandles ligeledes i forbindelse med de politiske 
dialogmøder mellem EU og Ukraine.

Programmet vedrørende kvinders og børns rettigheder i Ukraine, som medfinansieres af EU, 
blev gennemført i medfør af fælles aftale med UNDP, som har ydet betydelig bistand til 
Ukraines regering i forbindelse med ratificeringen af konventionen om barnets rettigheder, 
der vedrører beskyttelsen af børn mod alle former for seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.

EU har ligeledes finansieret øvrige projekter vedrørende børns rettigheder, herunder:

- Børn og ældre i krise - indbyrdes tilnærmelse (som sigter mod at udarbejde en pilotmodel og 
et effektivt socialt, sundhedsmæssigt og psykoterapeutisk system for forældreløse børn i 
krise).

- Handlingsprogrammet for barnets rettigheder (som skal sikre børns rettigheder og interesser 
i forbindelse med gennemførelsen af en national familiepolitik i regionen Kherson i Ukraine).

                                               
1 Associeringsagendaen omhandler to bestemmelser, som skal sikre respekten for barnets 
rettigheder:
• Forpligtelser i henhold til den valgfrie protokol vedrørende salg af børn, børneprostitution 
og børnepornografi, som sigter mod at styrke samarbejdet med henblik på at forebygge salg, 
handel og udnyttelse af børn.
• Udviklingen af retslige standarder for unge i overensstemmelse med de relevante 
internationale standarder.
Associeringsagendaen i sin helhed kan findes på følgende websted:
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf.
2 Den seneste rapport blev offentliggjort den 25. maj 2011 og kan findes på følgende websted:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.
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- Retshåndhævelse og lovreformer til beskyttelse af børn, herunder gennemførelse af de 
internationale lovgivningsmæssige standarder (som udgør et regionalt projekt til styrkelse af 
den nationale kapacitet til bekæmpelse af mishandling i form af retshåndhævende organer og 
institutioner, herunder mere effektiv efterforskning af sager om påstået mishandling).

EU har ligeledes truffet øvrige foranstaltninger i medfør af fælles aftale med IOM og gennem 
aktiviteter i henhold til EU's tematiske program investering i mennesker."


