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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo prastas sąlygas Ukrainos našlaičių namuose, kuriuose vaikai dažnai 
gyvena skurdžiai. Ji mano, kad bendraudama su Kijevo valdžios institucijomis Europos 
Sąjunga turėtų daryti spaudimą Ukrainai, kad ji gerintų šias sąlygas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

Ukraina yra pasirašiusi ir ratifikavusi keletą tarptautinės teisės aktų, kuriais siekiama gerinti 
veikų gerovę:

 1991 m. – JT vaiko teisių konvenciją (VTK);
 2003 m. – JT VTK fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir 

vaikų pornografijos;
 2003 m. – JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 

(angl. CEDAW);
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 2006 m. – Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;
 2004 m. – JT VTK fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose 

konfliktuose;
 2004 m. – JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą;
 2007 m. – Hagos konvenciją Nr. 34 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, 

vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje;
 2007 m. – Hagos konvenciją Nr. 23 dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, 

pripažinimo ir vykdymo;
 2010 m. – Tarptautinę neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą;
 2010 m. – Europos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis.

Nacionaliniu lygmeniu pastaraisiais metais priimti šie susiję teisėkūros procedūra priimti ir 
kiti aktai:
 2010 m. – Įgytojo imuniteto stokos sindromo (AIDS) prevencijos ir visuomenės socialinės 

apsaugos įstatymas;
 2010 m. – Kovos su vaikų pornografija įstatymas;
 2005 m. – Našlaičių ir tėvų neprižiūrimų vaikų socialinės apsaugos įstatymas;
 2009 m. – 2010–2016 m. nacionalinis veiksmų planas vaikų klausimais;
 2010 m. – Nacionalinis strateginis ŽIV prevencijos, nukreiptos į rizikos grupių vaikus, 

jaunimą ir dėl ŽIV pažeidžiamus žmones, veiksmų planas;
 Nacionalinė 2006–2010 m. kovos su vaikų benamyste ir nesirūpinimu jais programa;
 2011 m. – Įstatymas dėl migrantų, kuriems reikia papildomos arba laikinos paramos.

2011 m. vasario 3 d. JT Vaiko teisių komitetas paskelbė naujausias Baigiamąsias pastabas ir 
rekomendacijas dėl Ukrainos1. Komitetas išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad labai 
padaugėjo vaikų, negalinčių gyventi šeimos aplinkoje dėl skurdo, nedarbo, šeimų irimo ir 
darbo jėgos migracijos. Komitetas pažymėjo, kad pritaria Valstybinei vaikų apsaugos 
sistemos reformos programai (Ministrų kabineto sprendimas Nr. 1242) ir pastangų didinimui 
siekiant sukurti alternatyvios priežiūros, pvz., globėjų šeimų ir šeimos tipo vaikų namų, 
sistemas, bet išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, neparengus aiškios reformos strategijos, 
formuojant politiką dar nepradėta skirti daugiau dėmesio deinstitucionalizavimui. Todėl 
komitetas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad dar daug vaikų gyvena stacionarinės globos 
įstaigose ir kad nepalengvinamas grįžimas į šeimą. Komitetas taip pat išreiškė 
nepasitenkinimą dėl to, kad vaikų tarnybose, kurios, be kita ko, stebi vaikų apgyvendinimą 
globos institucijose, dirba nepakankamai darbuotojų.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes komitetas ragino Ukrainą stiprinti deinstitucionalizavimo 
politiką pagal Valstybinę vaikų apsaugos sistemos reformos programą (Ministrų kabineto 
sprendimas Nr. 1242), pirmiausia:

• daugiau vaikų apgyvendinti artimųjų, globėjų šeimose ir kituose šeimos tipo namuose;
                                               
1 Baigiamosios pastabos ir kiti susiję pranešimai skelbiami internete šioje svetainėje: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx.
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• stiprinti teisinę ir reguliavimo sistemą siekiant palengvinti grįžimą į šeimą;

• veiksmingai stebėti visą vaikų priežiūros veiklą, ypač negalią arba ypatingų poreikių 
turinčių vaikų apgyvendinimą institucijose, taip pat didinti vaikų tarnybų techninius, 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

• įgyvendinant minėtas rekomendacijas atsižvelgti į Jungtinių Tautų alternatyvios vaikų 
priežiūros gaires (Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/142) ir Europos Tarybos 
parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1762 (2010) Tėvų neprižiūrimi vaikai. Būtinybė 
skubiai imtis veiksmų.

UNICEF duomenimis, daugiau kaip 65 000 vaikų (iš Ukrainoje gyvenančių 9 mln.) gyvena 
valstybinėse institucijose. Pagrindinės priežastys, dėl kurių tėvai atsisako vaikų, yra šeimos 
skurdas, nedarbas, šeimos ir moralinių vertybių nykimas, alkoholizmas ir narkotikų 
vartojimas. Vaikų atsisakymo požymis yra vis didėjantis gatvėje gyvenančių ir dirbančių 
vaikų skaičius. Dėl skurdo vaikams ir jaunimui gresia prekybos seksualinio išnaudojimo 
tikslais ir priverčiamojo darbo pavojus.

Ukrainos vaikų globos sistema daugiausia pagrįsta ilgalaike stacionarine socialinės rizikos 
grupėms priskiriamų arba tėvų neprižiūrimų vaikų globa. Todėl kyla su sistema susijusi 
grėsmė vaiko teisėms augti šeimos aplinkoje. Ukrainoje veikia įvairios globos įstaigos: 1)
stacionarinės globos įstaigos, skirtos iki 4 metų amžiaus vaikams (jos pavaldžios Sveikatos 
ministerija); jos akredituojamos pagal 2009 m. Ministrų kabineto patvirtintą procedūrą; 2)
vaikų globos įstaigos (jos skirtos 4 –7 metų amžiaus vaikams); 3) bendrojo lavinimo įstaigos, 
skirtos našlaičiams ir kitiems tėvų neprižiūrimiems 7–18 metų amžiaus vaikams (jos 
pavaldžios Švietimo ir mokslo ministerijai), ir 4) neįgalių vaikų globos įstaigos, pavaldžios 
Darbo ir socialinės politikos ministerijai.

Pastaraisiais metais imtasi kelių teigiamų politikos veiksmų, pvz., 2009 m. priimtas 2010–
2016 m. nacionalinis veiksmų planas vaikų klausimais. 2010 m. rugpjūčio mėn. parlamento 
žmogaus teisių gynimo skyriuje įsteigta vaikų ombudsmeno pareigybė ir šias pareigas pavesta 
eiti vienam iš ombudsmeno pavaduotojų. Siekiant sustiprinti nepriklausomą vaiko teisių 
stebėseną, 2011 m. rugpjūčio 11 d. prezidento dekretu įsteigta už vaikų teises atsakingo 
prezidento įgaliotinio pareigybė. 2011 m. spalio mėn. Prezidentas pranešė, kad Ukrainos 
ministrų kabinete planuojama įsteigti Vaiko teisių apsaugos viešąją patariamąją tarybą.

Palankiai vertintina tai, kad daugėja alternatyvių globos, pvz., įvaikinimo, globėjų priežiūros 
ir šeimos tipo vaikų globos, galimybių. Vis dėlto siekiant sukurti tokią sistemą, kurią taikant 
mažiau vaikų pateiktų į vaikų namus, dar reikia įgyvendinti struktūrinę reformą. Pvz., vietos 
valdymo lygmens viešojo administravimo departamentai ir komisijos, pvz., vaikų 
departamentas, valstybinės socialinės tarnybos, šeimos departamentas, taip pat psichologijos, 
pedagogikos ir medicinos komisija, nepakankamai koordinuoja savo sprendimus vaikų globos 
teisių atėmimo iš tėvų klausimais. Atsakomybė už šias funkcijas, įskaitant ministerijas, 
teikiančias administracinius ir politinius nurodymus, labai suskaidyta. Todėl neužtikrinama, 
kad būtų priimami tokie sprendimai, kurie geriausiai atitiktų vaiko poreikius.

Iš gautų ataskaitų matyti, kad taikant dabartinę vaikų rūpybos sistemą netinkamai sprendžiami 
vaikų atsisakymo prevencijos ir vaikų grįžimo į biologines šeimas klausimai. Valstybinės 
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socialinės tarnybos rūpinasi pažeidžiamomis nėščiomis moterimis gimdymo namuose, bet tai 
nėra veiksminga priemonė siekiant išvengti, kad moterys, ypač socialiai pažeidžiamos, 
neatsisakytų naujagimių. Tėvų, norinčių susigrąžinti atimtas vaiko globos teises, laukia labai 
sudėtingas teismo procesas. Teikiama nedaug informacijos ir paramos, kad tėvai galėtų 
dalyvauti tokiame procese.

Vaikų, pirmiausia pažeidžiamų, teisių skatinimas išlieka vienas iš pagrindinių ES prioritetų. 
Todėl vaikų teisių apsauga įtraukta kaip vienas iš ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkės1

tikslų; ši darbotvarkė yra praktinė 2009 m. lapkričio 23 d. ES ir Ukrainos bendradarbiavimo 
tarybos priimta priemonė, ja siekiama padėti Ukrainai pasirengti bei įgyvendinti būsimą ES ir 
Ukrainos asociacijos susitarimą. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba kasmet teikia 
ataskaitas apie Ukrainos pažangą įgyvendinant Asociacijos darbotvarkę, taip pat vaikų teisių 
klausimais2.

Be to, vaikų teisių klausimai aptariami ES ir Ukrainos politinio dialogo susitikimuose.

Pagal ES bendrai finansuojamą programą Moterų ir vaikų teisės Ukrainoje, įgyvendintą 
bendru susitarimu su JT vystymo programa, Vyriausybei teikta daug pagalbos rengiantis 
ratifikuoti Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės 
prievartos konvenciją.

ES taip pat finansuoja su vaikų teisėmis susijusius projektus, pvz.:

– Vaikai, atsidūrę krizinėje padėtyje, ir vyresniojo amžiaus žmonės. Būkime arčiau vieni kitų 
(šiuo projektu siekiama parengti ir išplatinti bandomąjį veiksmingos socialinės, medicininės ir 
psichoterapinės paramos sistemos, skirtos krizinėje padėtyje atsidūrusiems tėvų neturintiems 
vaikams remti, modelį);

– Vaikų teisių apsauga (šiuo projektu siekiama užtikrinti vaikų teisių ir poreikių paisymą 
įgyvendinant valstybės šeimos politiką Ukrainos Chersono srityje);

– Teisėsaugos ir vaikų apsaugos teisinės reformos, įskaitant tarptautinių teisinių standartų 
įgyvendinimą (tai regioninis projektas, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius teisėsaugos 
tarnybų ir bausmės atlikimo įstaigų kovos su netinkamu elgesiu gebėjimus, įskaitant įtarimų 
dėl netinkamo elgesio tyrimų veiksmingumo didinimą).

                                               
1 Asociacijos darbotvarkės paantraštinėje dalyje Vaikų teisių paisymo užtikrinimas pateiktos 
šios dvi nuostatos: 
• vykdant įsipareigojimus pagal fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų 
prostitucijos ir vaikų pornografijos stiprinti bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią vaikų 
pardavimui, prekybai ir išnaudojimui;
• pagal atitinkamus tarptautinius standartus parengti nepilnamečių justicijos standartus.
Visas Asociacijos darbotvarkės tekstas paskelbtas internete šiuo adresu: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf.
2 Naujausia ataskaita paskelbta 2011 m. gegužės 25 d. šiuo adresu: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.
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Kelių kitų veiksmų ES imasi pagal bendrą susitarimą su Tarptautine migracijos organizacija ir 
vykdydama veiklą pagal ES teminę programą Investicijos į žmones.“


