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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għall-kundizzjonijiet ħżiena fl-istituti tal-Ukraina, fejn it-tfal sikwit 
jgħixu fi stat ta’ tiċħid. Hija tqis li, fil-qafas tal-kooperazzjoni tagħha mal-awtoritajiet ta’ 
Kiev, l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel pressjoni fuq l-Ukraina biex jitjiebu dawk il-
kundizzjonijiet. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Ukraina ffirmat u rratifikat għadd ta’ strumenti internazzjonali bil-għan li jtejbu l-benessri 
tat-tfal:

 Il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC) fl-1991;
 Il-Protokoll Fakultattiv tan-NU għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar il-

Bejgħ tat-Tfal, il-Prostituzzjoni tal-Minorenni u l-Pornografija tat-Tfal fl-2003;
 Il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni 

Kontra n-Nisa (CEDAW) fl-2003;
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 Il-Konvenzjoni dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal fl-2006;
 Il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU dwar l-

Involviment tat-Tfal f’Kunflitti Armati fl-2004;
 Il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali fl-2004;
 Il-Konvenzjoni tal-Aja Nru 34 dwar il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-

Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni fir-Rigward tar-Responsabbiltà tal-
Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal fl-2007;

 Il-Konvenzjoni tal-Aja Nru 23 dwar ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta’ Deċiżjonijiet 
relatati mal-Obbligi ta’ Manteniment fl-2007;

 Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitajiet u l-
Protokoll Fakultattiv tagħha fl-2010;

 Il-Konvenzjoni Ewropea dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin fl-2010.

Fil-livell nazzjonali, il-miżuri rilevanti u oħrajn li ġejjin ġew adottati f’dawn l-aħħar snin: 
 Il-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-AIDS u l-Protezzjoni Soċjali tal-Popolazzjoni fl-2010;
 Il-Liġi kontra l-Pornografija tat-Tfal fl-2010;
 Il-Liġi dwar il-Protezzjoni Soċjali tat-Tfal Orfni u Tfal imċaħħda mill-Kura tal-Ġenituri 

fl-2005;
 Il-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għat-Tfal 2010-2016 fl-2009;
 Il-Pjan ta’ Azzjoni Strateġika Nazzjonali għall-prevenzjoni tal-HIV fost it-tfal u ż-

żgħażagħ ta’ gruppi f’riskju u persuni vulnerabbli għall-HIV fl-2010; 
 Il-Programm Nazzjonali kontra l-Kundizzjoni Mingħajr Dar u n-Nuqqas ta' Attenzjoni tat-

Tfal u għall-perjodu 2006-2010;
 Il-liġi “Dwar Migranti, appoġġ addizzjonali jew kontemporanju meħtieġ” fl-2011. 

Fit-3 ta’ Frar 2011, il-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal ħareġ l-aħħar 
“Osservazzjonijiet u Rakkomandazzjonijiet Konklużivi” dwar l-Ukraina1. Il-Kumitat esprima 
tħassib serju dwar iż-żieda drastika fin-numru ta’ tfal li ma jgħixux fl-ambjent tal-familja 
tagħhom minħabba faqar, qgħad, tifrik familjali u migrazzjoni għax-xogħol. Filwaqt li nnota 
l-approvazzjoni tiegħu tal-Programm tal-Istat għar-riforma tas-sistema għall-protezzjoni tat-
tfal (Riżoluzzjoni Nru 1242, il-Kabinett tal-Ministri) u l-isforzi miżjuda biex jiġu żviluppati 
sistemi ta’ kura alternattiva bħal familji tar-rispett (foster families) u djar għat-tfal b’ambjent 
ta’ familja, il-Kumitat kien imħasseb li, fin-nuqqas ta’ strateġija ta’ riforma ċara, l-enfasi tal-
politika kienet għadha ma mxietx lejn id-deistituzzjonalizzazzjoni. Konsegwentement, il-
Kumitat kien imħasseb dwar l-għadd kbir ta’ tfal li baqgħu f'kura residenzjali, u dwar in-
nuqqas ta' servizzi għar-riintegrazzjoni tal-familja. Il-Kumitat esprima wkoll id-diżappunt 
tiegħu dwar l-għadd baxx ta’ persunal fl-Uffiċċji għall-Affarijiet tat-Tfal, li fost l-oħrajn, 
jissorveljaw it-tfal li jintbagħtu fil-kura istituzzjonali.

                                               
1 L-Osservazzjonijiet Konklużivi u rapporti oħrajn rilevanti huma disponibbli fuq l-
Internet fis-sit li ġej: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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F’dan il-kuntest, il-Kumitat ħeġġeġ lill-Ukra ina  biex issaħħaħ il-politika ta’ 
deistituzzjonalizzazzjoni tagħha skont il-Programm tal-Istat għar-riforma tas-sistema għall-
protezzjoni tat-tfal (Riżoluzzjoni Nru 1242 tal-Kabinett tal-Ministri) u b’mod partikolari biex:

• Iżżid l-għadd ta’ tfal li jitpoġġew f’familji estiżi jew tar-rispett u li jitpoġġew fi djar 
b'ambjent ta’ familja;

• Issaħħaħ il-qafas leġiżlattiv u regolatorju sabiex tiffaċilita r-riintegrazzjoni tal-familji;

• Tissorvelja b’mod effettiv l-arranġamenti kollha għall-kura tat-tfal, b'mod partikolari fejn 
jintbagħtu t-tfal b’diżabilitajiet jew bi bżonnijiet speċjali, inkluż billi ssaħħaħ ir-riżorsi 
umani u finanzjarji tal-Uffiċċji għall-Affarijiet tat-Tfal; 

• Tikkunsidra l-Linji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Kura Alternattiva tat-Tfal (Ir-
Riżoluzzjoni 64/142 tal-Assemblea Ġenerali) u r-Riżoluzzjoni 1762 (2010) tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-Tfal mingħajr il-kura tal-ġenituri: ħtieġa 
urġenti għal azzjoni fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet t’hawn fuq.

Skont il-UNICEF, ’il fuq minn 65 000 tifel u tifla (mid-9 miljun tal-Ukraina) jgħixu 
f’istituzzjonijiet immexxija mill-Istat. Ir-raġunijiet ewlenin għalfejn il-ġenituri jabbandunaw 
lit-tfal tagħhom huma l-faqar fil-familja, il-qgħad, valuri tal-familja u morali li qed jitilfu l-
importanza, l-alkoħoliżmu u l-użu tad-droga. Sintomu tal-abbandun tat-tfal huwa numru li qed 
jikber ta’ tfal li jgħixu u jaħdmu fit-toroq.  Il-faqar ipoġġi lit-tfal u liż-żgħażagħ f’riskju li jiġu 
traffikati għall-għan tal-isfruttament sesswali u x-xogħol furzat. 

Is-sistema tal-kura tat-tfal fl-Ukraina kienet tiddependi ħafna fuq il-kura residenzjali fit-tul 
għat-tfal f’riskju soċjali jew li huma miċħuda mill-kura tal-ġenituri.  Din tirriżulta f’theddida 
bbażata fuq sistema għad-drittijiet ta’ tifel jew tifla li jgħix/tgħix f’ambjent ta’ familja. Hemm 
tipi differenti ta’ istituzzjonijiet residenzjali fl-Ukraina: (1) Istituzzjonijiet ta’ kura 
residenzjali, għal tfal sa 4 snin (taħt il-Ministeru tas-Saħħa). Dawn se jiġu akkreditati skont 
proċedura approvata mill-Kabinett tal-Ministri fl-2009. (2) Istituzzjonijiet residenzjali għat-
tfal, (minn 4 sa 7 snin), (3) istituzzjonijiet edukattivi ġenerali għall-orfni u tfal oħra mingħajr 
kura tal-ġenituri minn 7 sa 18-il sena (taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza), u (4) 
Istituzzjonijiet residenzjali għat-tfal b’diżabilitajiet li huma taħt il-Ministeru għax-Xogħol u l-
Politika Soċjali. 

F’dawn l-aħħar snin saru xi ftit azzjonijiet ta’ politika pożittivi, pereżempju l-adozzjoni tal-
Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għat-Tfal 2010-2016 fl-2009. F’Awwissu tal-2010, ġiet stabbilita 
pożizzjoni ta’ Ombudsperson għat-Tfal fl-istruttura tal-Avukat Parlamentari għad-Drittijiet 
tal-Bniedem u saret funzjoni ta’ wieħed mid-Deputati tal-Ombudsperson. Sabiex tissaħħaħ il-
funzjoni ta’ monitoraġġ indipendenti tad-drittijiet tat-tfal, fil-11 ta’ Awwissu 2011, ġie 
stabbilit Kummissarju Presidenzjali għad-Drittijiet tat-Tfal permezz ta’ digriet tal-President. 
F’Ottubru 2011, il-President ħabbar li Kunsill Konsultattiv Pubbliku għall-protezzjoni tad-
Drittijiet tat-Tfal huwa ppjanat li jitwaqqaf fil-Kabinett tal-Ministri tal-Ukraina.

 Numru li qed jiżdied ta’ għażliet ta’ kura alternattiva bħall-adozzjoni, il-kura f’familji tar-
rispett u faċilitajiet għall-kura tat-tfal f’ambjent ta’ familja huma tendenza pożittiva. 
Madankollu, baqa’ ħtieġa għal riforma strutturali biex tinbena sistema li tiskoraġġixxi l-
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istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal. Pereżempju, id-dipartimenti amministrattivi pubbliċi u l-
kumitati fil-gvern lokali, bħad-dipartiment tat-tfal, is-servizzi soċjali statali, id-dipartiment 
tal-familja u l-kumitat psikoloġiku/pedagoġiku/mediku, mhumiex qed jikkoordinaw biżżejjed 
il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom dwar fejn jintbagħtu t-tfal barra mill-kustodja tal-
ġenituri. L-entitajiet responsabbli għal dawk il-funzjonijiet, inklużi l-Ministeri li jipprovdu 
ordnijiet amministrattivi u ta’ politika, huma frammentati ħafna. Dan ma jiżgurax li d-
deċiżjonijiet jittieħdu fl-aħjar interessi tat-tfal.

Skont rapporti riċevuti, is-sistema tal-kura tat-tfal ma tindirizzax b'mod adegwat il-
prevenzjoni tal-abbandun u r-riintegrazzjoni tat-tfal mal-familji bijoloġiċi tagħhom. Is-
servizzi soċjali statali jipprovdu kura għal nisa tqal vulnerabbli matul it-tqala fi swali tal-
maternità, li mhix effettiva biex tipprevjeni l-abbandun tat-trabi tat-twelid malli jitwieldu, 
speċjalment fost nisa soċjalment vulnerabbli. Huwa meħtieġ proċess fil-qorti ineffiċjenti 
ħafna għall-ġenituri sabiex jerġgħu jiksbu lura l-kustodja tat-tfal tagħhom ladarba l-kustodja 
titneħħa. Ftit informazzjoni u appoġġ huma disponibbli għall-ġenituri biex jidħlu għal proċess 
bħal dan. 

Il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, partikolarment dawk it-tfal li jkunu jinsabu 
f’sitwazzjonijiet vulnerabbli, tibqa’ fost il-prijoritajiet ewlenin tal-UE. Konsegwentement, il-
protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal ġiet inkluża bħala waħda mill-objettivi tal-Aġenda ta’ 
Assoċjazzjoni UE-Ukraina1 li hija strument prattiku adottat mill-Kunsill ta’ Kooperazzjoni 
UE-Ukraina fit-23 ta’ Novembru 2009, maħsub biex iħejji lill-Ukraina għall-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni futur bejn l-UE u l-Ukraina u jiffaċilita l-implimentazzjoni tiegħu. Il-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna qed jirrappurtaw kull sena dwar il-
progress li jkun sar mill-Ukraina fl-implimentazzjoni tal-Aġenda ta’ Assoċjazzjoni, inkluż ir-
rispett tad-drittijiet tat-tfal2. 

Barra minn hekk, kwistjonijiet rigward id-drittijiet tat-tfal huma indirizzati f’laqgħat ta’ 
djalogu politiku bejn l-UE u l-Ukraina. 

Il-programm kofinanzjat mill-UE “Id-drittijiet tan-nisa u t-tfal fl-Ukraina”, implimentat 
permezz tal-ftehim konġunt mal-UNDP, ipprovda għajnuna sinifikanti lill-Gvern bi tħejjija 
għar-ratifika tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni tat-Tfal kontra l-
Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali. 

                                               
1 L-Aġenda ta’ Assoċjazzjoni tipprovdi ż-żewġ dispożizzjonijiet li ġejjin taħt is-sottotitolu 
Ensuring respect for Children’s Rights (L-Iżgurar tar-Rispett għad-Drittijiet tat-Tfal): 
• fil-kuntest tal-impenji taħt il-Protokoll Fakultattiv dwar il-Bejgħ tat-Tfal, il-Prostituzzjoni 
tal-Minorenni u l-Pornografija tat-Tfal biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar il-prevenzjoni 
tal-bejgħ, it-traffikar u l-isfruttament tat-tfal;
• l-iżvilupp ta’ standards ta’ ġustizzja għaż-żgħażagħ konformi mal-istandards internazzjonali 
rilevanti.
It-test sħiħ tal-Aġenda ta' Assoċjazzjoni huwa disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz li ġej: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 L-aħħar rapport inħareġ fil-25 ta’ Mejju 2011 u huwa disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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L-UE ffinanzjat ukoll proġetti relatati mad-drittijiet tat-tfal, bħal:

- Children in Crisis and Old People - Steps Toward Each Other (It-Tfal fil-Kriżi u Persuni 
Anzjani - Passi Lejn Xulxin) (immirat lejn il-ħolqien u d-distribuzzjoni ta’ mudell pilota għal 
sistema effettiva ta’ appoġġ soċjali, mediku u psikoterapewtiku ta’ tfal mingħajr ġenituri fi 
stat ta’ kriżi)

- Children's Rights in Action (Id-Drittijiet tat-Tfal f’Azzjoni), immirat biex jiżgura l-
kunsiderazzjoni tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal, filwaqt li tiġi implimentata politika ta’ 
familja statali fir-reġjun ta’ Kherson fl-Ukraina)

- L-infurzar tal-liġi u r-riformi legali dwar il-protezzjoni tat-tfal, inkluża l-implimentazzjoni 
tal-istandards internazzjonali legali (proġett reġjonali mmirat biex isaħħaħ il-kapaċitajiet 
nazzjonali biex jiġġieled it-trattament ħażin mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u istituzzjonijiet 
penitenzjarji, inkluż it-tisħiħ tal-effettività tal-investigazzjonijiet ta’ allegazzjonijiet ta’ 
trattament ħażin).

L-UE ħadet xi azzjonijiet oħrajn permezz ta' ftehim konġunt mal-IOM u permezz ta' 
attivitajiet imnedija mill-programm tematiku tal-UE Ninvestu fin-Nies. 


