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Przedmiot: Petycja 0572/2011, którą złożyła Sarah Bonafont (Wielka Brytania) w sprawie 
ochrony dzieci na Ukrainie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do złych warunków w ukraińskich sierocińcach, gdzie dzieci 
często żyją w ubóstwie. Uważa ona, że w ramach współpracy z władzami w Kijowie Unia 
Europejska powinna wywierać presję na Ukrainę, tak aby warunki te uległy poprawie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

Ukraina podpisała i ratyfikowała wiele instrumentów międzynarodowych mających na celu 
poprawę sytuacji dzieci:

 Konwencję ONZ o prawach dziecka w 1991 r.;
 Protokół fakultatywny ONZ do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu 

dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii w 2003 r.;
 Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

(CEDAW) w 2003 r.;
 Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w 2006 

r.;
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 Protokół fakultatywny ONZ do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania 
dzieci w konflikty zbrojne w 2004 r.;

 Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w 2004 
r.;

 Konwencję haską nr 34 o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i 
współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci 
w 2007 r.;

 Konwencję haską nr 23 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do 
obowiązków alimentacyjnych w 2007 r.;

 Konwencję międzynarodową o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej Protokół 
fakultatywny w 2010 r.;

 Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi w 2010 r.;

Na szczeblu krajowym przyjęto w ostatnich latach następujące akty i inne środki prawne: 
 Ustawę w sprawie zapobiegania zespołowi nabytego niedoboru odporności (AIDS) i 

ochrony socjalnej populacji w 2010 r.;
 Ustawę w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w 2010 r.;
 Ustawę w sprawie ochrony socjalnej dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej 

w 2005 r.;
 Krajowy plan działania na rzecz dzieci na lata 2010-2016 w 2009 r.;
 Krajowy plan działania strategicznego na rzecz zapobiegania HIV wśród dzieci i 

młodzieży pochodzących z grup społecznych szczególnego ryzyka i szczególnie 
narażonych na HIV w 2010 r.; 

 Krajowy program przeciwdziałania bezdomności i zaniedbaniu dzieci na lata 2006-2010;
 Ustawę w sprawie koniecznego dodatkowego wsparcia dla migrantów w 2011 r. 

Dnia 3 lutego 2011 r. Komitet Praw Dziecka ONZ wydał ostatnie uwagi podsumowujące i 
zalecenia w sprawie Ukrainy1. Komitet wyraził głębokie zaniepokojenie drastycznym 
wzrostem liczby dzieci pozbawionych warunków rodzinnych w związku z ubóstwem, 
bezrobociem, rozpadem rodzin i migracją zarobkową. Wyrażając swoją aprobatę dla 
państwowego programu reformy systemu ochrony dzieci (uchwała nr 1242, Rada Ministrów) 
i zwiększonych wysiłków mających na celu opracowanie systemu opieki zastępczej w formie 
np. rodzin zastępczych i zorganizowanych na wzór rodziny placówek opieki dla dzieci, 
Komitet wyraził zaniepokojenie tym, że w związku z brakiem jasnej strategii reformy, 
deinstytucjonalizacja nadal nie jest celem polityki. W rezultacie Komitet był zaniepokojony 
dużą liczbą dzieci pozostających w domach opieki i brakiem działań na rzecz ponownego 
łączenia rodzin. Ponadto Komitet wyraził niezadowolenie z powodu niewystarczającej liczby 
pracowników w biurach ds. dzieci, które między innymi nadzorują umieszczanie dzieci w 
instytucjach opieki.

W tym kontekście Komitet wezwał Ukrainę do wzmocnienia polityki deinstytucjonalizacji 
zgodnie z założeniami państwowego programu reformy systemu ochrony dzieci (uchwała nr 
1242, Rada Ministrów), a w szczególności do:
                                               
1Uwagi podsumowujące jak również inne odnośne sprawozdania są udostępnione na stronie internetowej: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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• umieszczania dzieci na większą skalę w rodzinach zastępczych i szeroko pojmowanych 
placówkach rodzinnych;

• wzmocnienia ram prawnych i regulacyjnych w celu ułatwienia ponownego łączenia 
rodzin;

• skutecznego nadzorowania systemu i procedur opieki dla dzieci, szczególnie w 
odniesieniu do umieszczania dzieci niepełnosprawnych i dzieci wymagających 
szczególnej opieki w instytucjach, w tym poprzez zwielokrotnienie środków 
technicznych, personalnych i finansowych udostępnionych biurom ds. dzieci; 

• uwzględnienia wytycznych Narodów Zjednoczonych w sprawie opieki zastępczej dla 
dzieci (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 64/142) i rezolucji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1762 z 2010 r. w sprawie dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej: pilnej potrzeby podjęcia działań przy wdrażaniu 
powyższych zaleceń.

Zgodnie z danymi UNICEF ponad 65 000 dzieci (z tego 9 milionów na Ukrainie) przebywa w 
państwowych instytucjach opieki. Głównymi przyczynami porzucenia dzieci przez rodziców 
są ubóstwo, bezrobocie, rozpad wartości rodzinnych i moralnych, alkoholizm oraz zażywanie 
narkotyków. Objawem zjawiska porzucania dzieci jest rosnąca liczba dzieci mieszkających i 
pracujących na ulicy. Ubóstwo naraża dzieci oraz młodych ludzi na ryzyko stania się ofiarą 
handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego lub pracy przymusowej. 

Ukraiński system opieki nad dziećmi opiera się w dużej mierze na długoterminowym 
przebywaniu w domach opieki dzieci narażonych na ryzyko socjalne i pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. Skutkiem powyższej sytuacji jest istnienie systemowego zagrożenia praw 
dzieci do dorastania w warunkach rodzinnych. Na Ukrainie istnieje kilka rodzajów 
zinstytucjonalizowanych domów opieki: (1) domy opieki dla dzieci do lat 4 (podlegają 
resortowi Ministerstwa Zdrowia); są one akredytowane zgodnie z procedurą przyjętą przez 
Radę Ministrów w 2009 r.; (2) domy opieki dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat; (3) 
ogólnoedukacyjne domy opieki dla sierot i innych dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej 
w wieku od 7 do 18 lat (podlegają resortowi Ministerstwa Edukacji i Nauki); oraz (4) domy 
opieki dla dzieci niepełnosprawnych podlegające resortowi Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

W ostatnich latach podjęto kilka pozytywnych działań programowych, takich jak na przykład 
przyjęcie w 2009 r. krajowego planu działania na rzecz dzieci na lata 2010-2016. W sierpniu 
2010 r. ustanowiono urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Dzieci w strukturach urzędu 
Parlamentarnego Rzecznika ds. Praw Człowieka. Jednocześnie Rzecznik ds. Dzieci stał się 
jednym z zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich. W celu wzmocnienia niezależnej 
kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem praw dziecka dnia 11 sierpnia 2011 r. ustanowiono na 
mocy prezydenckiego dekretu urząd Pełnomocnika Prezydenta ds. Praw Dziecka. W 
październiku 2011 r. Prezydent ogłosił, że planowane jest powołanie publicznej rady 
doradczej ds. ochrony praw dziecka w Radzie Ministrów Ukrainy.

Za pozytywny trend należy uznać rosnącą liczbę form opieki, jak na przykład adopcje, opieka 
zastępcza i domy opieki zorganizowane na wzór rodziny. Jednak nadal istnieje potrzeba 
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przeprowadzenia strukturalnej reformy mającej na celu stworzenie systemu ograniczającego 
instytucjonalizację dzieci. Na przykład departamenty administracji publicznej i komisje na 
szczeblu samorządu terytorialnego, takie jak departament ds. dzieci, państwowy departament 
usług socjalnych, departament rodziny oraz komisja psychologiczna, pedagogiczna i 
medyczna, w niewystarczającym stopniu koordynują swoje procesy decyzyjne w zakresie 
umieszczania dzieci poza opieką rodzicielską. Zakres odpowiedzialności za powyższe 
działania, w tym zakres odpowiedzialności ministerstw, które wydają dyspozycje 
administracyjne i polityczne, jest bardzo podzielony. W rezultacie nie ma gwarancji tego, że 
decyzje są podejmowane dla dobra dziecka.

Na podstawie otrzymanych raportów można stwierdzić, że system opieki nad dziećmi w 
niewystarczającej mierze zapobiega porzucaniu dzieci oraz ich ponownemu łączeniu z 
rodzinami biologicznymi. Państwowe instytucje ds. socjalnych zapewniają opiekę szczególnie 
wrażliwym kobietom ciężarnym w okresie okołoporodowym na szpitalnych oddziałach 
porodowych, co nie jest jednak skutecznym sposobem zapobiegania porzucaniu noworodków 
przy narodzinach, szczególnie pośród socjalnie niezabezpieczonych kobiet. Aby odzyskać już 
raz odebrane rodzicielskie prawa opiekuńcze, rodzice dziecka muszą przejść przez długą i 
żmudną procedurę sądową. Ci z nich, którzy zdecydowali się podjąć takie kroki, mają 
niewielki dostęp do informacji i wsparcia. 

Promowanie praw dziecka, w szczególności dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji,
pozostaje jednym z głównych priorytetów UE. Dlatego właśnie ochrona praw dziecka stała 
się jednym z celów programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina1. Stanowi on praktyczny 
instrument przyjęty przez Radę Współpracy UE-Ukraina dnia 23 listopada 2009 r. w celu 
przygotowania Ukrainy oraz ułatwienia procesu wdrożenia w przyszłości układu o 
stowarzyszeniu między UE a Ukrainą. Komisja oraz Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych co roku składają sprawozdanie w sprawie postępów poczynionych przez 
Ukrainę w zakresie realizacji programu stowarzyszeniowego, w tym także w odniesieniu do 
kwestii praw dziecka2. 

Ponadto kwestie związane z prawami dziecka są poruszane podczas spotkań poświęconych 
dialogowi politycznemu między UE i Ukrainą.

UE współfinansowała program „Kobiety i prawa dziecka na Ukrainie” zrealizowany poprzez 
wspólne porozumienie z UNDP i udzieliła dużego wsparcia ukraińskiemu rządowi podczas 
przygotowań do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. 

                                               
1Program stowarzyszeniowy zawiera dwa zapisy w podtytule Zapewnienie poszanowania dla praw dziecka: 
• w kontekście zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego ONZ w sprawie handlu dziećmi, 
dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii należy wzmocnić współpracę na rzecz zapobiegania handlowi i 
wykorzystywaniu dzieci;
• należy opracować normy postępowania w sprawach nieletnich w odniesieniu do międzynarodowych norm.
Pełny tekst programu stowarzyszeniowego jest dostępny na stronie internetowej: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf.
2Ostatnie sprawozdanie zostało opublikowane dnia 25 maja 2011 r. i jest udostępnione na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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UE finansowała także projekty z obszaru praw dziecka, jak na przykład:

- Dzieci w kryzysie a osoby starsze – zbliżając się do siebie (mającego na celu stworzenie i 
rozpowszechnienie pilotażowego modelu skutecznego systemu wsparcia socjalnego, 
medycznego i psychoterapeutycznego dla pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci w 
sytuacjach kryzysu);

- Prawa dziecka w praktyce (mającego na celu zagwarantowanie poszanowania praw i dobra 
dzieci podczas realizacji państwowej polityki rodzinnej w obwodzie chersońskim na 
Ukrainie);

- Egzekwowanie prawa i reform w zakresie ochrony praw dziecka, w tym wdrożenie 
międzynarodowych norm prawnych (projekt regionalny mający na celu wzmocnienie 
krajowego potencjału w zakresie zwalczania przypadków niewłaściwego traktowania przez 
organy egzekwowania prawa oraz instytucje penitencjarne oraz zwiększenie skuteczności 
dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących niewłaściwego traktowania).

UE podjęła także inne działania w ramach wspólnego porozumienia z Międzynarodową 
Organizacją ds. Migracji oraz w ramach wspólnotowego programu tematycznego 
dotyczącego inwestowania w ludzi. 


