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Comisia pentru petiții

20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0572/2011, adresată de Sarah Bonafont, de cetățenie britanică, privind 
protecția copiilor în Ucraina

1. Rezumatul petiției

Petiționara se referă la condițiile precare din orfelinatele ucrainene, unde copiii trăiesc adesea 
în condiții de privare. Ea consideră că, în cadrul cooperării sale cu autoritățile de la Kiev, 
Uniunea Europeană ar trebui să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a îmbunătăți aceste 
condiții. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

Ucraina a semnat și ratificat un număr de instrumente internaționale în vederea îmbunătățirii 
bunăstării copiilor:

 Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) în 1991;
 Protocolul opțional la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului referitor la 

vânzarea, prostituția copiilor și pornografia infantilă în 2003;
 Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor (CEDAW) în 2003;
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 Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii în 2006;
 Protocolul opțional la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului referitor la 

implicarea copiilor în conflictele armate în 2004;
 Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate 

transnaționale în 2004;
 Convenția de la Haga nr. 34 privind competența, dreptul aplicabil, recunoașterea, 

executarea și cooperarea în materia răspunderii părintești și a măsurilor de protecție a 
copiilor în 2007;

 Convenția de la Haga nr. 23 privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
de obligații de întreținere în 2007;

 Convenția internațională privind drepturile persoanelor cu handicap și Protocolul său 
opțional în 2010;

 Convenția europeană privind acțiunea împotriva traficului de persoane în 2010.

Următoarele măsuri legislative relevante și de altă natură au fost adoptate, la nivel național, în 
ultimii ani: 
 Legea privind prevenirea sindromului imunodeficienței dobândite (SIDA) și protecția 

socială a populației în 2010;
 Legea privind combaterea pornografiei infantile în 2010;
 Legea privind protecția socială a orfanilor și a copiilor care nu beneficiază de îngrijire 

părintească în 2005;
 Planul național de acțiune în favoarea copiilor pentru perioada 2010-2016 în 2009;
 Planul strategic național de acțiune pentru prevenirea răspândirii HIV în rândul copiilor, al 

tinerilor din grupuri de risc și al persoanelor vulnerabile la infecția cu HIV în 2010; 
 Programul național împotriva lipsei locuinței și neglijării copiilor pentru perioada 2006-

2010;
 Legea „privind migranții, un sprijin necesar suplimentar sau contemporan” în 2011. 

La 3 februarie 2011, Comitetul ONU pentru drepturile copilului a emis ultimele sale 
„observații finale și recomandări” cu privire la Ucraina1. Comitetul și-a exprimat profunda 
îngrijorare cu privire la creșterea dramatică a numărului de copii lipsiți de mediul lor familial 
din cauza sărăciei, șomajului, dezintegrării familiilor și migrației forței de muncă. Comitetul 
s-a arătat îngrijorat de faptul că, în absența unei strategii clare de reformă, politica nu acordă 
încă atenție dezinstituționalizării, remarcând în același timp aprobarea programului de stat 
pentru reforma sistemului de protecție a copilului (Hotărârea nr. 1242 a Cabinetului de 
Miniștri) și eforturile crescute depuse în vederea dezvoltării de sisteme de îngrijire alternativă 
precum familiile substitutive și casele de copii de tip familial. În final, Comitetul a fost 
îngrijorat de numărul mare de copii care au rămas într-un centru de îngrijire și asistență și de 
lipsa de servicii pentru reintegrarea în familie. Comitetul și-a exprimat în continuare 
nemulțumirea față de personalul insuficient din birourile pentru copii care, printre altele, 
monitorizează plasarea copiilor într-un centru de plasament.

                                               
1 Observațiile finale și alte rapoarte relevante sunt disponibile online pe următorul site: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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În acest context, Comitetul a îndemnat Ucraina să își consolideze politica sa în materie de 
dezinstituționalizare în conformitate cu programul de stat pentru reforma sistemului de 
protecție a copilului (Hotărârea nr. 1242 a Cabinetului de Miniștri) și, în special:

• să extindă plasarea copiilor în familii extinse și substitutive și în alte tipuri de centre de 
plasament de tip familial;

• să consolideze cadrul legislativ și de reglementare în vederea facilitării reintegrării în 
familie;

• să monitorizeze în mod eficient toate măsurile privind îngrijirea copiilor, în special 
plasarea copiilor cu handicap sau cu nevoi speciale în instituții, inclusiv prin îmbunătățirea 
resurselor tehnice, umane și financiare ale birourilor pentru copii;

• să țină cont de Liniile directoare ale Organizației Națiunilor Unite pentru îngrijirea 
alternativă a copiilor (Rezoluția Adunării Generale a ONU 64/142) și Rezoluția Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei 1762 (2010) privind copiii care nu beneficiază de 
îngrijire părintească: o necesitate urgentă de acțiune pentru punerea în aplicare a 
recomandărilor de mai sus.

Potrivit UNICEF, peste 65 000 de copii (din cei 9 milioane ai Ucrainei) trăiesc în instituții de 
stat. Principalele motive pentru care părinții își abandonează copii sunt sărăcia din cadrul 
familiei, șomajul, declinul valorilor familiale și morale, alcoolismul și consumul de droguri.
Un simptom al abandonării copilului este creșterea numărului de copii care trăiesc și lucrează 
pe străzi.  Sărăcia îi supune pe copii și pe tineri riscului de a fi traficați în scopul exploatării 
sexuale și muncii forțate.

Sistemul de îngrijire a copilului din Ucraina s-a bazat într-o mare măsură pe centrele de 
îngrijire și asistență pe termen lung destinate copiilor expuși riscului social sau care nu 
beneficiază de îngrijire părintească.  Acest lucru duce la o amenințare sistemică la adresa 
drepturilor copilului de a crește într-un mediu familial. În Ucraina există diferite tipuri de 
centre de îngrijire și asistență: (1) centre de îngrijire și asistență pentru copii cu vârste de până 
la patru ani (aflate în subordinea Ministerului Sănătății), acestea urmează să fie acreditate în 
conformitate cu o procedură aprobată de Cabinetul de Miniștri în 2009; (2) centre de îngrijire 
și asistență pentru copii (cu vârste cuprinse între patru și șapte ani); (3) centre de învățământ 
general pentru orfani și alți copii care nu beneficiază de îngrijire părintească cu vârste 
cuprinse între 7 și 18 ani (aflate în subordinea Ministerul Educației și Științei) și (4) centre de 
îngrijire și asistență pentru copii cu handicap aflate în subordinea Ministerului Muncii și 
Politicilor Sociale.

În ultimii ani au avut loc câteva acțiuni pozitive de politică, de exemplu, adoptarea în 2009 a 
unui plan național de acțiune în favoarea copiilor pentru perioada 2010-2016. În august 2010, 
a fost instituită o poziție de ombudsman pentru copii în cadrul structurii avocatului 
parlamentar pentru drepturile omului, iar aceasta a devenit o funcție a unuia dintre adjuncții 
ombudsmanului. La 11 august 2011, a fost stabilit un comisar prezidențial pentru drepturile 
copilului printr-un decret al președintelui în vederea consolidării funcției de monitorizare 
independentă a drepturilor copilului. În octombrie 2011, președintele a anunțat că un consiliu 
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consultativ public pentru protecția drepturilor copilului este planificat să fie înființat în cadrul 
Cabinetului de Miniștri al Ucrainei.

Un număr tot mai mare de opțiuni de îngrijire alternativă precum adopția, plasamentul de tip 
familial și îngrijirea de tip familial a copilului reprezintă o tendință pozitivă. Cu toate acestea, 
va fi în continuare necesară o reformă structurală în vederea construirii unui sistem care 
descurajează instituționalizarea copiilor. De exemplu, departamentele și comisiile 
administrative publice de la nivelul administrației locale, precum departamentul pentru copii, 
serviciile sociale de stat, departamentul pentru familie și comisia 
psihologică/pedagogică/medicală, nu își coordonează în mod suficient procesul lor decizional 
cu privire la plasarea copiilor în afara autorității parentale. Responsabilitatea pentru aceste 
funcții, inclusiv ministerele care furnizează ordine administrative și politice, este foarte 
fragmentată. Acest lucru nu asigură faptul că deciziile sunt luate în cel mai bun interes al 
copilului.

Potrivit rapoartelor primite, sistemul de îngrijire a copilului nu abordează în mod 
corespunzător prevenirea abandonării și reintegrarea copiilor în familiile lor biologice.
Serviciile sociale de stat furnizează îngrijire pentru femeile vulnerabile însărcinate pe 
perioada sarcinii în sălile maternităților, ceea ce nu este eficient în prevenirea abandonării la 
naștere a nou-născuților, în special în rândul femeilor vulnerabile din punct de vedere social.
Părinții trebuie să urmeze un proces în instanță foarte dificil pentru a-și restabili drepturile lor 
de autoritate părintească odată ce acestea sunt ridicate. Părinții nu dispun de sprijin și 
informații suficiente pentru a întreprinde un astfel de proces.

Promovarea drepturilor copiilor, în special ale acelora care se află în situații vulnerabile, va 
rămâne în rândul priorităților de vârf ale UE. În consecință, protecția drepturilor copiilor a 
fost inclusă ca unul dintre obiectivele Programului de asociere UE-Ucraina1 care este un 
instrument practic adoptat de Consiliul de Cooperare UE-Ucraina la 23 noiembrie 2009, menit 
să faciliteze punerea în aplicare a viitorului acord de asociere între UE și Ucraina și să
pregătească Ucraina în acest scop. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 
raportează anual cu privire la progresul înregistrat de Ucraina privind punerea în aplicare a 
Programului de asociere, inclusiv în ceea ce privește drepturile copiilor2.

În plus, problemele în materie de drepturile copilului sunt abordate în cadrul reuniunilor în 
formatul dialogului politic UE-Ucraina.

Programul cofinanțat de UE „Drepturile femeilor și copiilor în Ucraina”, pus în aplicare 
printr-un acord comun cu PNUD, a oferit guvernului asistență suficientă în pregătirea 

                                               
1 Programul de asociere prevede următoarele două dispoziții sub subtitlul Asigurarea respectării drepturilor 
copiilor: 
• în contextul angajamentelor asumate în temeiul Protocolului opțional referitor la vânzarea, prostituția copiilor 
și pornografia infantilă, consolidarea cooperării cu privire la prevenirea vânzării, traficului și exploatării copiilor;
• elaborarea de standarde privind justiția juvenilă în conformitate cu standardele internaționale relevante.
Textul integral al Programului de asociere este disponibil online la următoarea adresă de internet: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 Ultimul raport a fost emis la 25 mai 2011 și este disponibil la adresa de internet: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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ratificării Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și 
abuzurilor sexuale.

UE a finanțat, de asemenea, proiecte legate de drepturile copiilor, cum ar fi:

- Copiii în situație de criză și bătrânii – Pașii către ceilalți (care vizează crearea și 
distribuirea unui model-pilot pentru un sistem eficient de asistență socială, medicală și 
psihoterapeutică pentru copiii fără părinți în situație de criză).

- Drepturile copilului în acțiune (care vizează asigurarea luării în considerare a drepturilor și a 
intereselor copiilor, în același timp punând în aplicare politica de stat privind familia în 
regiunea Kherson din Ucraina).

- Aplicarea legii și reformele legale privind protecția copilului, inclusiv punerea în aplicare a 
standardelor juridice internaționale (proiect regional destinat consolidării capacităților 
naționale pentru combaterea relelor tratamente de către agențiile de aplicare a legii și de către 
instituțiile penitenciare, inclusiv îmbunătățirea eficienței anchetelor privind acuzațiile de rele 
tratamente).

Alte acțiuni au fost întreprinse de UE printr-un acord comun cu OIM și prin activități inițiate 
prin programul tematic al UE Investiții în capitalul uman.


