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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant verwijst naar de slechte omstandigheden in Oekraïense weeshuizen, waar 
kinderen vaak de elementairste zaken missen. Zij is van mening dat de Europese Unie in het 
kader van haar samenwerking met de autoriteiten in Kiev druk moet uitoefenen op Oekraïne 
om deze omstandigheden te verbeteren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Opmerkingen van de Commissie

Oekraïne heeft een aantal internationale instrumenten ondertekend en geratificeerd om het 
welzijn van kinderen te verbeteren:

 Het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (VRK) in 1991;
 Het facultatief protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 

kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind in 2003;
 Het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

(CEDAW) in 2003;
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 Het verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen in 2006;

 Het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van het kind inzake de 
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten in 2004;

 Het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in 2004;
 Het verdrag van Den Haag nr. 34 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 

erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen in 2007;

 Het verdrag van Den Haag nr. 23 inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen over onderhoudsverplichtingen in 2007;

 Het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en zijn 
facultatief protocol in 2010;

 Het Europese verdrag inzake de bestrijding van mensenhandel in 2010.

Op nationaal niveau werden de afgelopen jaren de volgende relevante wetgevende en andere 
maatregelen aangenomen:
 De wet inzake het voorkomen van verkregen immunodeficiëntiesyndroom (aids) en 

sociale bescherming van de bevolking in 2010;
 De wet inzake de bestrijding van kinderpornografie in 2010;
 De wet inzake sociale bescherming voor wezen en kinderen zonder ouderlijke zorg in 

2005;
 Het nationale actieplan 2010-2016 voor kinderen in 2009;
 Het nationale strategische actieplan voor het voorkomen van hiv onder kinderen en 

jongeren uit risicogroepen en mensen kwetsbaar voor hiv in 2010;
 Het nationale programma tegen dakloosheid en verwaarlozing van kinderen voor de 

periode 2006-2010;
 De wet “inzake migranten, benodigde bijkomende en eigentijdse steun” in 2011.

Op 3 februari 2011 publiceerde de VN-commissie voor de rechten van het kind haar meest
recente “Afsluitende observaties en aanbevelingen” inzake Oekraïne1. De Commissie uitte 
diepe bezorgdheid met betrekking tot de drastische toename van het aantal kinderen 
onttrokken aan hun familiale omgeving door armoede, werkloosheid, verdeling van gezinnen 
en arbeidsmigratie. Hoewel ze haar goedkeuring liet blijken voor het nationaal programma 
voor de hervorming van het stelsel voor kinderbescherming (zaak nr. 1242, kabinet van 
ministers) en voor de toegenomen inspanningen om systemen voor alternatieve zorg te 
ontwikkelen, zoals pleeggezinnen en familieachtige opvanghuizen, was de Commissie 
bezorgd dat, door het ontbreken van een duidelijke hervormingsstrategie, de focus van het 
beleid nog niet verlegd was naar deïnstitutionalisering. Bijgevolg was de Commissie bezorgd 
over het grote aantal kinderen dat in institutionele zorg verbleef en over het gebrek aan 
diensten voor re-integratie in het gezin. De Commissie uitte bovendien haar ontevredenheid 
over het personeelstekort bij het Bureau Kinderzaken dat, onder meer, de plaatsing van 
kinderen in institutionele zorg monitort.

                                               
1 De afsluitende observaties en andere relevante rapporten zijn online beschikbaar op de 
volgende website: http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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Tegen deze achtergrond heeft de Commissie Oekraïne verzocht het beleid voor 
deïnstitutionalisering te versterken overeenkomstig het nationaal programma voor de 
hervorming van het stelsel voor kinderbescherming (zaak nr. 1242, kabinet van ministers) en 
net name:

• de plaatsing van kinderen in uitgebreide en pleeggezinnen en andere soorten familiale 
plaatsing uit te breiden;

• het juridisch en regelgevend kader te versterken om re-integratie in het gezin te 
vergemakkelijken;

• alle voorzieningen voor kinderen doeltreffend te monitoren, met name de plaatsing van 
kinderen met een handicap of speciale behoeften in instellingen, onder andere door het 
versterken van de technische, menselijke en financiële bronnen van het Bureau 
Kinderzaken;

• rekening te houden met de richtlijnen van de Verenigde Naties voor alternatieve 
kinderzorg (resolutie 64/142 van de Algemene Vergadering) en resolutie 1762 (2010) van 
de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa betreffende kinderen zonder 
ouderlijke zorg: dringende behoefte aan actie omtrent de invoering van 
bovengenoemde aanbevelingen.

Volgens UNICEF wonen 65.000 kinderen (van de 9 miljoen kinderen in Oekraïne) in door de 
staat beheerde instellingen. De voornaamste redenen waarom ouders hun kinderen in de steek 
laten zijn armoede in het gezin, werkloosheid, teloorgang van familiale en morele waarden, 
alcoholisme en drugsgebruik. Een symptoom van te vondeling leggen is het toenemende 
aantal kinderen dat op straat leeft en werkt. Armoede stelt kinderen en jongeren bloot aan het 
risico van mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting en dwangarbeid.

Het stelsel voor kinderopvang in Oekraïne was erg afhankelijk van institutionele zorg op 
lange termijn voor kinderen in gevaar of verstoken van ouderlijke zorg. Dit heeft geleid tot 
een stelselwijde bedreiging van de rechten van een kind om op te groeien in een familiale 
omgeving. Er zijn verschillende soorten institutionele zorg in Oekraïne: (1) Institutionele
zorginstellingen voor kinderen tot 4 jaar (onder toezicht van het Ministerie van Gezondheid).
Deze worden geaccrediteerd volgens een procedure goedgekeurd door het Kabinet van 
Ministers in 2009, (2) Institutionele instellingen voor kinderen van 4 tot 7 jaar, (3) algemene 
onderwijsinstellingen voor wezen en andere kinderen zonder ouderlijke zorg van 7 tot 18 
(onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap) en (4) institutionele 
instellingen voor kinderen met een handicap (onder toezicht van het Ministerie van Werk en 
Sociaal Beleid).

In de afgelopen jaren hebben enkele positieve beleidsmaatregelen plaats gevonden, waaronder 
de aanname in 2009 van een Nationaal Actieplan voor Kinderen 2010-2016. In augustus 2010 
werd een Ombudsman voor Kinderen aangewezen binnen de structuur van Parlementair 
Advocaat voor Mensenrechten en deze is een functie geworden van een van de 
afgevaardigden van de ombudsman Ter versterking van de functie van onafhankelijke 
controle van de rechten van kinderen werd op 11 augustus een Presidentiële Commissaris 
voor de Rechten van het Kind aangesteld door middel van een decreet van de President. In 
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oktober 2011 verkondigde de President dat een openbare adviesraad voor de bescherming van 
de rechten van kinderen wordt voorbereid door het Kabinet van Ministers van Oekraïne.

De toenemende mogelijkheden voor alternatieve zorg zoals adoptie, pleegzorg en familiale 
kinderopvanginstellingen vormen een positieve trend. Er blijft echter een behoefte aan een 
structurele hervorming om een systeem op te zetten dat het institutionaliseren van kinderen 
ontmoedigt. Zo coördineren bijvoorbeeld de openbare administratieve diensten en commissies 
op niveau van de lokale overheden, zoals kinderbescherming, sociale voorzieningen, 
gezinsdiensten en psychologische/pedagogische/medische commissies, hun besluitvorming 
niet voldoende omtrent het plaatsen van kinderen buiten ouderlijk gezag. De 
verantwoordelijkheid voor die functies, met inbegrip van de ministeries die administratieve en 
beleidsorders geven, zijn zeer gefragmenteerd. Hierdoor worden beslissingen vaak niet in het 
beste belang van het kind genomen.

Afgaande op ontvangen rapporten besteedt het stelsel voor kinderopvang niet voldoende 
aandacht aan het voorkomen van het achterlaten of aan het re-integreren van kinderen in hun 
biologische gezinnen. De nationale sociale diensten voorzien zorg voor kwetsbare zwangere 
vrouwen gedurende hun zwangerschap in kraamafdelingen, wat niet doeltreffend is voor het 
voorkomen van achterlaten van pasgeborenen na de geboorte, vooral door sociaal kwetsbare 
vrouwen. Eens het ouderlijk gezag ontnomen is, is er een zeer omslachtige gerechtelijke 
procedure vereist voor de ouders om hun ouderlijk gezag terug te krijgen. Er is weinig 
informatie en ondersteuning beschikbaar voor ouders die een dergelijk proces aan willen 
gaan.

Het bevorderen van de rechten van kinderen, in het bijzonder van kinderen in kwetsbare 
situaties, blijft een van de hoogste prioriteiten van de EU. Bijgevolg werd de bescherming van 
de rechten van kinderen opgenomen als een van de doelstellingen van de agenda voor het 
Partnerschap EU-Oekraïne1, een praktisch instrument aangenomen door de 
Samenwerkingsraad EU-Oekraïne op 23 november 2009, met als doelstelling Oekraïne voor 
te bereiden op en het vergemakkelijken van de invoering van de volgende 
partnerschapovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. De Commissie en de Europese Dienst 
voor extern optreden brengen ieder jaar een rapport uit betreffende de vooruitgang geboekt 
door Oekraïne bij de invoering van de agenda van het Partnerschap, waaronder het 
respecteren van de rechten van kinderen2.

                                               
1 De agenda van het partnerschap voorziet de volgende twee bepalingen onder subtitel 
Ensuring respect for Children’s Rights:
• in de context van de verbintenissen onder het facultatief protocol inzake de verkoop van 
kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie om de samenwerking te versterken voor het 
voorkomen van de verkoop, handel en uitbuiting van kinderen;
• het opstellen van gerechtsnormen voor jongeren in lijn met relevante internationale normen.
De volledige tekst van de agenda van het partnerschap is online beschikbaar op de volgende 
website: http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf.
2 Het laatste rapport werd gepubliceerd op 25 mei 2011 en is beschikbaar via:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.
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Bovendien worden gevallen omtrent de rechten van kinderen behandeld in politieke dialogen 
tussen de EU en Oekraïne.

Het mede door de EU gefinancierd programma “Rechten van vrouwen en kinderen in 
Oekraïne”, ingevoerd door middel van een gemeenschappelijke overeenkomst met het UNDP, 
verleende aanzienlijke steun aan de regering bij het voorbereiden van de ratificatie van de 
overeenkomst van de Raad van Europa betreffende de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

De EU heeft ook projecten gefinancierd omtrent de rechten van kinderen, zoals:

- Kinderen in crisis en oude mensen - stappen in elkaars richting (gericht op het creëren en 
verspreiden van een proefmodel voor een doeltreffend systeem van sociale, medische en 
psychotherapeutische steun aan ouderloze kinderen in staat van crisis)

- Rechten van kinderen in actie (gericht op het verzekeren van de inachtneming van de 
rechten en belangen van kinderen bij het invoeren van een provinciewijd gezinsbeleid in de 
regio Kherson in Oekraïne)

- Rechtshandhaving en wettelijke hervormingen voor kinderbescherming, waaronder de 
invoering van internationale wettelijke normen (regionaal project gericht op het versterken 
van nationale capaciteiten voor het bestrijden van mishandeling door wethandhavingsdiensten 
en penitentiaire inrichtingen, met inbegrip van het versterken van de doeltreffendheid van 
onderzoek naar beschuldigingen van mishandeling).

Enkele andere acties werden ondernomen door de EU door middel van gemeenschappelijke 
overeenkomst met de IOM en door middel van activiteiten opgezet door het thematisch 
programma van de EU Investeren in mensen.


