
 
 

 

Брюссель, 8 квітня 2021 року: Сьогодні, у Міжнародний день ромів, Європейський центр з 
захисту прав ромів (ERRC), «Надія та житло для дітей» та Eurochild закликають європейські 
держави взяти на себе зобов’язання закрити дитячі установи та забезпечити відповідні 
послуги з підтримки дітей та родин для ромських дітей, які надмірно представлені у 
державній системі опіки. 
 
Нова Стратегія Європейського Союзу щодо прав дитини зазначає, що всі діти, включаючи 
дітей з обмеженими можливостями та представників неблагополучних груп, мають рівне 
право жити зі своїми сім'ями та в громаді. Однак у багатьох країнах Європи ромських дітей 
регулярно вилучають із сімей та розміщують у дитячих будинках непропорційно часто в 
порівнянні з рештою населення. Дослідження в Болгарії, Чехії, Угорщині, Італії, Румунії та 
Словаччині показали, що ромські діти можуть складати від 20% до 80% дітей у інституційних 
закладах догляду через інституційні упередження, дискримінацію та незаконну практику 
вилучення дітей через бідність. Це є давньою проблемою, яка у світлі нової стратегії щодо 
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прав дитини, нової рамкової стратегії ЄС щодо ромів, та Плану дій ЄС щодо боротьби проти 
расизму, вимагає термінового вирішення. 
 
Організації закликають установи Європейського Союзу продовжувати підтримувати 
держави-члени, країни, які приєдналися до ЄС в рамках процесу розширення, та сусідні 
країни в тому, щоб розірвати замкнуте коло бідності, боротися з дискримінацією та 
просувати національні стратегії для прискорення реформи деінституціалізації, в тому числі за 
рахунок використання коштів ЄС. Організації закликають національні уряди в країнах, що 
знаходяться в межах та поза межами ЄС, взяти на себе зобов’язання усунути інституційну 
опіку та інвестувати в доступні механізми соціальної підтримки, профілактичні заходи та 
сімейний догляд за тими дітьми, чиї найкращі інтереси вимагають вилучення із своїх родин. 
 
ERRC подає судові позови у семи країнах (Болгарія, Чеська Республіка, Молдова, Північна 
Македонія, Румунія, Словаччина та Україна), які інституціоналізують маленьких дітей та 
дискримінують ромські сім'ї. 
 
«Ми розглядаємо існування цих державних будинків як форму насильства над маленькими 
дітьми, а дискримінаційну практику їх наповнення ромськими дітьми - як форму расового 
насильства», - заявив президент ERRC Дьордє Йованович. «Ці країни обіцяли закрити свої 
установи, але прогрес був занадто повільним. Якщо вони відмовляються модернізувати 
свою систему догляду, тоді єдиний варіант виходу є судові позови". 
 
Юридичні скарги подаються до національних органів з питань рівності, офісів омбудсмена та 
міжнародних органів, таких як Європейський комітет із соціальних прав. Скарги ґрунтуються 
на дослідженнях, проведених здебільшого у 2020 та 2021 роках щодо надмірної кількості 
ромів у системі державної опіки. Вони мають на меті притягнення держав до 
відповідальності за їх зобов'язаннями, які передбачені міжнародним правом, щодо 
забезпечення права дитини на сімейні форми відносин та для забезпечення того, щоб 
завжди пріоритет мали найкращі інтереси дитини. 
 
"Будь-яка форма інституціоналізації, заснована на дискримінації, є порушенням прав 
людини", сказав Марк Ваддінгтон, генеральний директор компанії "Надія та житло для 
дітей". «Ми невтомно працюємо по всьому світу, щоб жодна дитина ніколи не зазнала 
шкоди закладів, а натомість виховувалась в люблячій сім’ї. І дуже важливо, щоб європейські 
країни робили те саме вже зараз». 
 
Інституціоналізація має руйнівний емоційний та розвитковий вплив на дітей, особливо їх 
фізичний ріст, пізнання та увагу, а також їх формування навичок прихильності. Наслідки 
інституціоналізації для немовлят - особливо на ранніх етапах життя - можуть бути значною 
мірою незворотними. 
 
Інституціоналізація особливо негативно впливає на ромських дітей, які покидають систему 
державної опіки стигматизованими як щодо своєї етнічної приналежності, так і тому, що 
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вони є "інтернатними дітьми". Шанси на возз'єднання дітей під опікою з родиною поступово 
зменшуються з року в рік, так само, які шанси на усиновлення. Усиновлення ромських дітей, 
які проживають у цих закладах, майже не відбувається через соціальний расизм та 
відсутність батьків, які бажають усиновити ромів у багатьох країнах. 
 
Правозахисна відповідь на існуюче становище ромських дітей, які перебувають у системі 
державної опіки, вимагає повної ліквідації інституційного виховання та розвитку відповідних 
служб підтримки дітей у всій Європі. Ми закликаємо держави забезпечити повний та 
адекватний захист ромських дітей та сімей, яким загрожує повне розлучення, повністю 
гарантувати в законодавстві та на практиці заборону вилучати дітей з родин через бідність. 
 
Цей прес-реліз також доступний болгарською, македонською, румунською, словацькою та 
українською мовами. 
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