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Lūgumrakstu komiteja

20.4.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0572/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
Sarah Bonafort, par bērnu aizsardzību Ukrainā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Ukrainas bērnu namos bērni bieži dzīvo nabadzībā. Viņa 
uzskata, ka Eiropas Savienībai, sadarbojoties ar Kijevas varas iestādēm, jāpanāk, lai Ukraina 
uzlabotu šos apstākļus. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri

Ukraina ir parakstījusi un ratificējusi vairākus starptautiskus instrumentus, kuru mērķis ir 
uzlabot bērnu labklājību:

 ANO Konvenciju par bērna tiesībām — 1991. gadā;
 ANO Konvencijas par bērna tiesībām fakultatīvo protokolu par tirdzniecību ar 

bērniem, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju — 2003. gadā;
 ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) —

2003. gadā;
 Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem —

2006. gadā;
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 ANO Konvencijas par bērna tiesībām fakultatīvo protokolu par bērnu iesaistīšanu 
bruņotos konfliktos — 2004. gadā;

 ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību — 2004. gadā;
 Hāgas Konvenciju Nr. 34 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, 

izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem 
— 2007. gadā;

 Hāgas Konvenciju Nr. 23 par nolēmumu, kas attiecas uz uzturēšanas saistībām, 
atzīšanu un izpildi — 2007. gadā;

 Starptautisko konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvo 
protokolu — 2010. gadā;

 Eiropas Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību — 2010. gadā.

Pēdējos gados valsts līmenī ir pieņemti šādi attiecīgi tiesiski un citi pasākumi: 
 Likums par iegūtā imūndeficīta sindroma (AIDS) profilaksi un iedzīvotāju sociālo 

aizsardzību — 2010 gadā;
 Likums par bērnu pornogrāfijas apkarošanu — 2010. gadā;
 Likums par bāreņu un bērnu bez vecāku aprūpes aizsardzību — 2005. gadā;
 Valsts rīcības plāns attiecībā uz bērniem 2010.–2016. gadam — 2009. gadā;
 Valsts stratēģiskais rīcības plāns par HIV profilaksi bērniem un jauniešiem, kas ietilpst 

riska grupā, un cilvēkiem, kas var saslimt ar HIV — 2010. gadā;
 Valsts programma 2006. –2010. gadam pret bērnu bezpajumtniecību un nevērīgu 

attieksmi;
 Likums par migrantiem, kam ir vajadzīgs papildu atbalsts — 2011. gadā.

ANO Bērnu tiesību komiteja 2011. gada 3. februārī izdeva jaunākos „Noslēguma komentārus 
un ieteikumus” par Ukrainu1. Komiteja pauda nopietnas bažas par strauju to bērnu skaita 
pieaugumu, kas nabadzības, bezdarba, ģimeņu izjukšanas un darbaspēka migrācijas dēļ nevar 
dzīvot ģimenes vidē. Komiteja atbalstīja valsts programmu, kas paredz pārveidot bērnu 
aizsardzības sistēmu (Ministru kabineta Rezolūcija Nr. 1242), un priekšlikumu veltīt lielākas 
pūles, lai izveidotu alternatīvās aprūpes sistēmas, piemēram, audžuģimenes un bērnunamus, 
kur ir ģimenei līdzīgi apstākļi, tomēr pauž bažas par to, ka nav izstrādāta skaidra reformu 
stratēģija un ka politikas mērķis vēl nav deinstitucionalizācija. Tāpēc komiteja bija 
norūpējusies par daudziem bērniem, kuri joprojām dzīvo bērnunamos un kuri nevar 
integrēties ģimenē. Komiteja arī pauda neapmierinātību par nepietiekamo darbinieku skaitu 
bērnu aprūpes dienestos, kas cita starpā pārrauga bērnu ievietošanu aprūpes iestādēs.

Šajā saistībā komiteja mudina Ukrainu pastiprināt deinstitucionalizācijas politiku saskaņā ar 
valsts programmu par bērnu aizsardzības sistēmas pārveidi (Ministru kabineta Rezolūcija 
Nr. 1242), jo īpaši:

• vairāk bērnu izvietot paplašinātās ģimenēs un audžuģimenēs vai citās iestādēs, kur ir 
ģimenei līdzīgi apstākļi;

                                               
1 Noslēguma komentāri un citi saistītie ziņojumi ir pieejami tiešsaistē šajā tīmekļa vietnē: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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• pastiprināt tiesisko un normatīvo regulējumu, lai veicinātu integrāciju ģimenē;

• efektīvi pārraudzīt visus bērnu aprūpes pasākumus, jo īpaši bērnu ar invaliditāti vai 
īpašām vajadzībām ievietošanu iestādēs, tostarp pastiprināt bērnu aprūpes dienestu 
tehnisko, cilvēkresursu un finanšu resursu nodrošinājumu; 

• ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatnostādnes par bērnu alternatīvo aprūpi 
(Ģenerālās asamblejas Rezolūcija Nr. 64/142) un Eiropas Padomes Parlamentārās 
asamblejas Rezolūciju Nr. 1762 (2010. gads) par bērniem bez vecāku aprūpes: steidzami 
vajadzīgie pasākumi, lai īstenotu iepriekš minētos ieteikumus.

Saskaņā ar UNICEF datiem vairāk nekā 65 000 bērnu (no 9 miljoniem bērnu Ukrainā) dzīvo 
valsts pārvaldes iestādēs. Vecāki savus bērnus pamet galvenokārt nabadzības, bezdarba, 
ģimenes un morālo vērtību krišanās, kā arī alkohola un narkotiku lietošanas dēļ. Par bērnu 
pamešanu liecina pieaugošais to bērnu skaits, kas dzīvo un strādā uz ielas. Nabadzība bērniem 
un jauniešiem veicina risku tikt izmantotiem cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas un 
piespiedu darba nolūkā. 

Ukrainas bērnu aprūpes sistēmas pamatā lielā mērā ir bijusi ilgtermiņa aprūpe bērnunamos 
tiem bērniem, kuri ir pakļauti sociāliem riskiem, vai bērniem bez vecāku aprūpes. Šāda 
sistēma apdraud bērnu tiesības uzaugt ģimenes vidē. Ukrainā darbojas dažādas izmitināšanas 
iestādes: 1)  aprūpes iestādes, kurās dzīvo bērni līdz 4 gadu vecumam (darbojas Veselības 
ministrijas pakļautībā). Šīs iestādes akreditē saskaņā ar procedūru, ko Ministru kabinets 
apstiprināja 2009. gadā; 2)  iestādes, kurās dzīvo bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem; 
3) vispārējās izglītības iestādes bāreņiem un citiem bērniem bez vecāku aprūpes vecumā no 7 
līdz 18 gadiem (darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā) un 4) iestādes, kurās 
dzīvo bērni ar invaliditāti un kuras darbojas Darba un sociālās politikas ministrijas pakļautībā. 

Pēdējos gados politikā ir notikušas dažas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, 2009. gadā tika 
pieņemts Valsts rīcības plāns attiecībā uz bērniem 2010.–2016. gadam. 2010. gada augustā 
Parlamenta cilvēktiesību aizsardzības sistēmas ietvaros tika izveidots tiesībsarga amats bērnu 
tiesību jautājumos, un tagad tā ir viena no tiesībsarga vietnieka darbības jomām. Ar prezidenta 
lēmumu 2011. gada 11. augustā tika iecelts prezidentālais komisārs bērnu tiesību jautājumos, 
lai pastiprinātu bērnu tiesību neatkarīgu monitoringu. Prezidents 2011. gada oktobrī paziņoja, 
ka Ukrainas Ministru kabineta sastāvā ir paredzēts izveidot Valsts konsultatīvo padomi, lai 
nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Pozitīvas pārmaiņas ir, piemēram, tās, ka ir arvien vairāk alternatīvās aprūpes iespēju, 
piemēram, adopcija, audžuģimenes un iestādes, kur ir ģimenei līdzīgi apstākļi. Tomēr 
joprojām ir vajadzīgas strukturālas reformas, lai izveidotu sistēmu, kas ierobežotu 
institucionalizāciju bērnu aprūpē. Piemēram, lēmumu pieņemšanas process valsts pārvaldes 
nodaļās un komisijās vietējā valdības līmenī, piemēram, bērnu aprūpes nodaļā, valsts 
sociālajos dienestos, ģimenes lietu nodaļā un psiholoģiskās/pedagoģiskās/medicīniskās 
aprūpes komisijā, nav pietiekami saskaņots attiecībā uz vecāku aizgādības tiesību anulēšanu. 
To iestāžu, tostarp ministriju, pienākumi, kas izpilda administratīvos un politiskos 
norādījumus, ir ļoti sadrumstaloti. Tādējādi nevar pieņemt lēmumus bērna labā.
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Saskaņā ar saņemtajiem ziņojumiem bērnu aprūpes sistēma atbilstoši nerisina problēmas 
saistībā ar bērnu pamešanu un integrāciju bērnu bioloģiskajās ģimenēs. Valsts sociālās 
aprūpes dienesti nodrošina aprūpi neaizsargātām grūtniecēm dzemdību nodaļās, bet šāda 
aprūpe nav efektīva, lai samazinātu pamestu jaundzimušo skaitu, jo īpaši sociāli 
neaizsargātām sievietēm. Tiesas process par bērnu aizgādības atjaunošanu vecākiem ir ļoti 
sarežģīts. Vecākiem ir vājš atbalsts un maz informācijas par šo procesu. 

Viena no ES galvenajām prioritātēm joprojām ir bērnu, jo īpaši neaizsargāto bērnu, tiesību 
aizsardzība. Tāpēc bērnu tiesību aizsardzība ir viens no ES un Ukrainas asociācijas 
programmas1 mērķiem, un šī programma ir praktisks instruments, ko ES un Ukrainas 
Sadarbības padome pieņēma 2009. gada 23. novembrī, lai sagatavotu Ukrainu un lai palīdzētu 
īstenot jauno ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu. Komisija un Eiropas Ārējās darbības 
dienests katru gadu ziņo par Ukrainas progresu Asociācijas programmas īstenošanas jomā, 
tostarp saistībā ar bērnu tiesībām2. 

Turklāt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības jomā pārrunā ES un Ukrainas politiskā dialoga 
sanāksmēs.

ES līdzfinansēja programmu „Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā”, ko īstenoja saskaņā ar 
kopīgu nolīgumu ar UNDP un kas nodrošināja ievērojamu atbalstu valdībai, lai sagatavotos 
Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu 
vardarbību ratifikācijai. 

ES finansēja arī projektus bērnu tiesību aizsardzības jomā, piemēram, šādus projektus:

- Bērni, kas nonākuši krīzes situācijā, un veci cilvēki — solis pretī (projekta mērķis bija 
izveidot un ieviest izmēģinājuma modeli efektīvai sociālā, medicīniskā un psihoterapeitiskā 
atbalsta sistēmai bērniem bez vecāku aprūpes krīzes situācijās);

- Pasākumi bērnu tiesību jomā (projekta mērķis bija nodrošināt to, lai tiktu ņemtas vērā bērnu 
tiesības un intereses saskaņā ar valsts ģimenes politiku Hersonas apgabalā Ukrainā);

- Tiesībaizsardzība un tiesiskās reformas bērnu aizsardzības jomā, tostarp starptautisko 
juridisko standartu īstenošana (reģionālā projekta mērķis bija pastiprināt valsts iespējas 
izskaust tiesībsargājošo iestāžu un labošanas iestāžu pretlikumīgas darbības, tostarp veicināt 
izmeklēšanas efektivitāti aizdomu par pretlikumīgu darbību gadījumos).
                                               
1 Asociācijas programmā ir norādīti šādi divi nosacījumi par tēmu Bērnu tiesību ievērošanas 
nodrošināšana: 
• saskaņā ar saistībām, kas ir noteiktas fakultatīvajā protokolā par tirdzniecību ar bērniem, 
bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju, pastiprināt sadarbību, lai novērstu tirdzniecību ar 
bērniem un bērnu izmantošanu;
• izveidot jauniešu tiesvedības standartus saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskiem standartiem.
Visa asociācijas programma ir pieejama tiešsaistē šajā tīmekļa vietnē: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 Jaunākais ziņojums tika publicēts 2011. gada 25. maijā, un tas ir pieejams šajā tīmekļa 
vietnē: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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ES veica arī citas darbības saskaņā ar kopīgu nolīgumu ar IOM un īstenojot ES tematiskās 
programmas „Ieguldījumi cilvēkos” ierosinātos pasākumus. 


