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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τις κακές συνθήκες διαβίωσης στα ουκρανικά ορφανοτροφεία, 
όπου συχνά τα παιδιά ζουν σε συνθήκες ένδειας. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με τις αρχές στο Κίεβο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία 
για να βελτιώσει αυτές τις συνθήκες. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Ουκρανία έχει υπογράψει και έχει επικυρώσει μια σειρά από διεθνή έγγραφα τα οποία 
αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών:

 Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC), το 1991·
 Προαιρετικό πρωτόκολλο στη «Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» 

σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 
το 2003·
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 Σύμβαση των ΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW), το 2003·

 Σύμβαση για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, το 2006·
 Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ των ΗΕ, σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε 

ένοπλες συγκρούσεις, το 2004·
 Σύμβαση των ΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, το 

2004·
 Σύμβαση της Χάγης αριθ. 34 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία όσον αφορά τη γονική μέριμνα και μέτρα για 
την προστασία των παιδιών, το 2007·

 Σύμβαση της Χάγης αριθ. 23 για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής, το 2007·

 Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό της 
πρωτόκολλο, το 2010·

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων, το 
2010.

Σε εθνικό επίπεδο, έχουν ψηφισθεί τα ακόλουθα νομοθετικά και άλλα μέτρα κατά τα 
τελευταία χρόνια: 
 νόμος για την πρόληψη του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και 

την κοινωνική προστασία των πολιτών, το 2010·
 νόμος για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας, το 2010·
 νόμος για την κοινωνική προστασία των ορφανών και των παιδιών χωρίς γονική 

φροντίδα, το 2005·
 εθνικό σχέδιο δράσης υπέρ των παιδιών για την περίοδο 2010-2016 (ψηφίστηκε το 2009)·
 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη του AIDS στα παιδιά και τους νέους 

που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου καθώς και στα άτομα που είναι ευάλωτα απέναντι στο 
AIDS, το 2010· 

 Εθνικό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του φαινομένου των άστεγων και 
εγκαταλελειμμένων παιδιών κατά την περίοδο 2006-2010 (ψηφίστηκε το 2010)·

 νόμος για τους μετανάστες που χρειάζονται πρόσθετη ή άμεση στήριξη, το 2011. 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού εξέδωσε την 
πιο πρόσφατη έκθεσή της, με τίτλο «Συμπερασματικές παρατηρήσεις και συστάσεις» για την 
Ουκρανία1. Η Επιτροπή εξέφρασε τον σοβαρό της προβληματισμό σχετικά με τη δραστική 
αύξηση του αριθμού των παιδιών που στερούνται οικογένειας λόγω φτώχειας, ανεργίας, 
διάσπασης της οικογένειας και μετανάστευσης για εργασιακούς λόγους. Μολονότι 
επιδοκίμασε το κρατικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας του 
παιδιού (ψήφισμα αριθ. 1242, Υπουργικό Συμβούλιο) και τις αυξημένες προσπάθειες με 
σκοπό τη δημιουργία συστημάτων εναλλακτικής φροντίδας όπως οι θετές οικογένειες και τα 
οικογενειακού τύπου σπίτια για παιδιά, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της διότι, λόγω 
της έλλειψης σαφούς στρατηγικής μεταρρύθμισης, η πολιτική εξακολουθεί να μην εστιάζει 

                                               
1 Οι συμπερασματικές παρατηρήσεις και άλλες σχετικές εκθέσεις διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή 
στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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στην αποϊδρυματοποίηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό 
παιδιών που εξακολουθούν να διαμένουν σε ιδρύματα καθώς και για την έλλειψη υπηρεσιών 
με στόχο την επανένταξή τους σε οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά της για το ανεπαρκές επίπεδο στελέχωσης των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες 
για θέματα που αφορούν τα παιδιά, και οι οποίες, μεταξύ άλλων, ελέγχουν τη διαδικασία 
τοποθέτησης των παιδιών σε ιδρύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ζήτησε επιτακτικά από την Ουκρανία να ενισχύσει την 
πολιτική αποϊδρυματοποίησης σύμφωνα με το κρατικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος προστασίας των παιδιών (ψήφισμα αριθ. 1242, Υπουργικό Συμβούλιο), 
μεριμνώντας κυρίως για:

• την επέκταση της πρακτικής τοποθέτησης παιδιών σε συγγενικές και ανάδοχες 
οικογένειες καθώς και σε άλλα περιβάλλοντα οικογενειακού τύπου·

• την ενίσχυση του νομοθετικού και του κανονιστικού πλαισίου έτσι ώστε να διευκολυνθεί 
η επανένταξη σε οικογένεια·

• τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη φροντίδα των 
παιδιών, και ιδιαίτερα με την τοποθέτηση των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες 
σε ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των τεχνικών, ανθρωπίνων και 
οικονομικών πόρων των αρμόδιων για τα παιδιά υπηρεσιών· 

• την επίδειξη προσοχής στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την 
εναλλακτική φροντίδα των παιδιών (ψήφισμα 64/142 της Γενικής Συνέλευσης) καθώς και 
στο ψήφισμα 1762 (του 2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα παιδιά χωρίς γονική φροντίδα: επείγουσα ανάγκη μέτρων για την 
εφαρμογή των ανωτέρω συστάσεων.

Σύμφωνα με τη UNICEF, περισσότερα από 65 000 παιδιά (από τα 9 εκατομμύρια παιδιά της 
Ουκρανίας) ζουν σε κρατικά ιδρύματα. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι γονείς 
εγκαταλείπουν τα παιδιά τους είναι η οικογενειακή φτώχεια, η ανεργία, η διάσπαση της 
οικογένειας, η διάβρωση των ηθικών αξιών, ο αλκοολισμός και η χρήση ναρκωτικών. 
Ενδεικτικό στοιχείο της εγκατάλειψης παιδιών είναι ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών που 
ζουν και εργάζονται στους δρόμους. Λόγω της φτώχειας, τα παιδιά και τα νεαρά άτομα 
διατρέχουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
και την καταναγκαστική εργασία. 

Το σύστημα φροντίδας των παιδιών στην Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επί 
μακρόν φροντίδα που προσφέρουν τα ιδρύματα σε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού ή στερούνται γονικής φροντίδας. Συνεπώς, το εν λόγω σύστημα 
ενέχει μια εγγενή απειλή για το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώσουν σε οικογενειακό 
περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορα είδη ιδρυμάτων στην Ουκρανία: 1) ιδρύματα για παιδιά 
ηλικίας έως 4 ετών (τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας). Αναμένεται να 
αναγνωριστούν βάσει διαδικασίας που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο το 2009· 2) 
ιδρύματα για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών· 3) γενικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για ορφανά και 
άλλα παιδιά χωρίς γονική φροντίδα από 7 έως 18 ετών (τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο 
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Παιδείας και Επιστημών) και 4) ιδρύματα για παιδιά με αναπηρία τα οποία υπάγονται στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σε επίπεδο πολιτικής, τα τελευταία χρόνια λήφθηκαν ορισμένα θετικά μέτρα, όπως η ψήφιση, 
το 2009, του εθνικού σχεδίου δράσης υπέρ των παιδιών για την περίοδο 2010-2016. Τον 
Αύγουστο του 2010 θεσπίστηκε η θέση του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά, που υπάγεται στον 
Κοινοβουλευτικό Συνήγορο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ανατέθηκε σε βουλευτή που 
εκτελεί καθήκοντα στην υπηρεσία του Διαμεσολαβητή. Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
ανεξάρτητος έλεγχος των δικαιωμάτων των παιδιών, στις 11 Αυγούστου 2011 διορίστηκε με 
προεδρικό διάταγμα Επίτροπος της Προεδρίας αρμόδιος για τα δικαιώματα των παιδιών. Τον 
Οκτώβριο του 2011, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η σύσταση ενός δημόσιου 
γνωμοδοτικού συμβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που θα υπάγεται 
στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας.

 Είναι θετικό το γεγονός ότι αυξάνονται οι επιλογές εναλλακτικής φροντίδας των παιδιών, 
όπως η υιοθεσία, η φροντίδα από ανάδοχους γονείς και οι οικογενειακού τύπου 
εγκαταστάσεις μέριμνας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος που θα αποθαρρύνει την 
ιδρυματοποίηση των παιδιών. Για παράδειγμα, οι δημόσιες διοικητικές διευθύνσεις και 
επιτροπές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (αρμόδια τμήματα για τα παιδιά, κρατικές 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, διευθύνσεις οικογενειακής μέριμνας, και επιτροπές αρμόδιες 
για ψυχολογικά/ παιδαγωγικά/ ιατρικά θέματα), δεν συντονίζονται επαρκώς μεταξύ τους στη 
λήψη αποφάσεων για την τοποθέτηση των παιδιών χωρίς γονική φροντίδα. Οι αρμοδιότητες 
των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων που δίνουν διοικητικές 
εντολές και χαράσσουν πολιτικές, είναι έντονα κατακερματισμένες. Επομένως δεν εγγυώνται 
ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Σύμφωνα με τις υποβληθείσες εκθέσεις, το σύστημα παιδικής μέριμνας δεν είναι 
αποτελεσματικό ως προς την πρόληψη της εγκατάλειψης και την επανένταξη των παιδιών 
στη βιολογική τους οικογένεια. Οι κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας μεριμνούν 
επίσης για ευάλωτες εγκύους κατά τη διαμονή τους σε πτέρυγες μαιευτηρίων, αλλά η 
φροντίδα αυτή δεν επαρκεί για την πρόληψη της εγκατάλειψης νεογέννητων αμέσως μετά τη 
γέννησή τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κοινωνικά ευάλωτων γυναικών. Εάν η 
κηδεμονία του παιδιού έχει αφαιρεθεί από τους γονείς του, και αυτοί επιθυμούν να την 
ανακτήσουν, η σχετική δικαστική διαδικασία είναι εξαιρετικά επαχθής. Η ενημέρωση και η 
στήριξη που παρέχεται στους γονείς που επιθυμούν να κινήσουν την εν λόγω διαδικασία, 
είναι ανεπαρκείς. 

Η προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, παραμένει μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών συγκαταλέγεται στους στόχους του θεματολογίου 
σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας,1 ενός μέσου με πρακτική εφαρμογή που υιοθετήθηκε από το 

                                               
1 Η Συμφωνία Σύνδεσης περιέχει τις δύο ακόλουθες διατάξεις στον υπότιτλο «Διασφάλιση της τήρησης 
των δικαιωμάτων των παιδιών»:
• ενίσχυσης της συνεργασίας για την πρόληψη της πώλησης, της εμπορίας και της εκμετάλλευσης των 
παιδιών στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που περιέχει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την 
πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·
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Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας στις 23 Νοεμβρίου 2009 και έχει ως στόχο να 
προετοιμάσει και να διευκολύνει την Ουκρανία στην εφαρμογή της μελλοντικής Συμφωνίας 
Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) υποβάλλουν ετησίως αναφορά για την πρόοδο της Ουκρανίας ως προς την εφαρμογή 
του θεματολογίου σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των δικαιωμάτων των 
παιδιών1. 

Επιπλέον, τα ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων των παιδιών συζητούνται στο πλαίσιο 
των συναντήσεων πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Ουκρανίας.

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα «Τα δικαιώματα των γυναικών και των 
παιδιών στην Ουκρανία», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών, βοήθησε σημαντικά την κυβέρνηση κατά τις προετοιμασίες για την 
επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης. 

Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει κι άλλα προγράμματα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, 
όπως:

- Παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση και ηλικιωμένοι – Βήματα προσέγγισης (με στόχο τη 
δημιουργία και τη διάδοση ενός πιλοτικού μοντέλου που επιδιώκει ένα αποτελεσματικό 
σύστημα κοινωνικής, ιατρικής και ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης των ορφανών παιδιών που  
διέρχονται κρίση)

- Εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών (με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντα των παιδιών λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της κρατικής 
οικογενειακής πολιτικής στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία)

- Επιβολή του νόμου και νομικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των διεθνών νομικών προτύπων (περιφερειακό 
πρόγραμμα ενίσχυσης των εθνικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης 
εκ μέρους φορέων επιβολής του νόμου και σωφρονιστικών ιδρυμάτων, με στόχο, μεταξύ 
άλλων, την αποτελεσματική διερεύνηση καταγγελιών για κακομεταχείριση).

Έχουν αναληφθεί και άλλες δράσεις από την ΕΕ μέσω κοινής συμφωνίας με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) καθώς και μέσω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
θεματικού προγράμματος της ΕΕ «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό». 

                                                                                                                                                  
• ανάπτυξη δικαστικών προτύπων για ανηλίκους που θα συνάδουν με τα συναφή διεθνή πρότυπα.
Το πλήρες κείμενο του θεματολογίου σύνδεσης διατίθεται στο διαδίκτυο στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf 
1 Η τελευταία έκθεση εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2011 και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf


