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Eiropas Bērnu ombudu tīkls (ENOC) pauž dziļas bažas par to bērnu drošību un labklājību, 
kuri iesprostoti postošā kara uzliesmojumā Ukrainā, un atkārtoti pauž atbalstu un 
solidaritāti Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisāram bērnu un jauniešu cilvēktiesību 
aizsardzības un veicināšanas uzdevuma pildīšanā.  

Pēdējo 8 gadu laikā Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs ir pastāvīgi atgādinājis, ka 
bruņotais konflikts Ukrainas austrumos turpina ietekmēt bērnu tiesības. Pašreizējais 
bruņotais konflikts, kas ietekmē visu Ukrainas teritoriju, tikai pasliktinās jau tā nestabilo 
situāciju bērnu tiesību jomā. Šis vēstījums tika atspoguļots arī nesenajā UNICEF 
izpilddirektores Ketrīnas Raselas [Catherine M. Russell] paziņojumā1: 

"Pēdējie astoņi konflikta gadi ir nodarījuši nopietnu un ilgstošu kaitējumu bērniem abās 
kontaktlīnijas pusēs. Ukrainas bērniem ir nepieciešams miers, izmisīgi, tagad." 

Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs ir vērsis uzmanību uz to, ka kopš 2014. gada 
aptuveni 200 000 bērnu ir pārvietoti iekšzemē, un nākamajās dienās un mēnešos šis 
skaits ievērojami palielināsies. Komisārs ir sniedzis konkrētas rekomendācijas, lai tiktu 
nodrošināta šo bērnu piekļuve viņu tiesībām saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju2. 

Bruņoti konflikti pārkāpj visas bērna tiesības: tiesības uz dzīvību; tiesības dzīvot vienotā 
ģimenē; tiesības uz veselību un izglītību; tiesības uz aizsardzību pret jebkāda veida 
vardarbību un ekspluatāciju, tostarp seksuālu vardarbību; tiesības saņemt humāno 
palīdzību. 

Ņemot vērā situācijas steidzamību, kā arī to, ka jau ir ziņojumi par negadījumiem, kas skar 
bērnus, ENOC pieprasa: 

• Krieviju nekavējoties apturēt iebrukumu, lai aizsargātu bērnu dzīvības, drošību un 
labklājību. Lai arī gan Krievija, gan Ukraina ir ratificējušas Bērnu tiesību konvenciju, 
Ukrainas valdībai nav iespējams aizsargāt savu bērnu pilsoņu tiesības kara apstākļos; 

• Visas konfliktā iesaistītās puses atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraudētu bērnu 
dzīvību, drošību un labklājību un apdraudētu viņu tiesības. Bērniem arī turpmāk 
vajadzētu būt piekļuvei nepieciešamajiem pakalpojumiem un drošai izglītībai un 
bērnībai;  

• Visas iesaistītās puses nodrošināt, ka humānā palīdzība droši un ātri sasniedz bērnus 
un ģimenes, kurām tā nepieciešama. ENOC un atsevišķi ENOC locekļi sadarbosies ar 
attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, lai sniegtu atbalstu un humāno palīdzību 
Ukrainas visneaizsargātākajiem bērniem un jauniešiem; 

 
1 https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-m-russell-

children-ukraine  
2 Tikuši uzsvērti dzīvības zaudējumi un ievainojumi, Deklarācijas par skolu drošību (starpvaldību 

apņemšanās aizsargāt skolēnus, skolotājus un izglītības iestādes bruņota konflikta laikā) nozīme, kā arī 

Pamatnostādņu skolu un augstskolu aizsardzībai no militāra lietojuma bruņota konflikta laikā nozīme.  
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• Kaimiņos esošās ENOC dalībvalstis jau pauda gatavību uzņemt bēgļus no Ukrainas, un 
mēs aicinām visu pārējo ENOC dalībvalstu valdības uzņemties atbildību un atvērt 
savas robežas bēgļu bērniem un ģimenēm no Ukrainas. Bērniem vairāk par visu citu ir 
vajadzīgs miers un drošība. 

ENOC atkārtoti uzsver, ka Parlamenta cilvēktiesību komisāram vajadzētu būt iespējai 
turpināt uzraudzīt situāciju un ziņot un izmeklēt bērnu pamattiesību pārkāpumus bruņotā 
konflikta laikā, kā arī vākt un izplatīt attiecīgu informāciju par pārkāpumiem pret bērniem 
bruņota konflikta situācijā. 

Tagad ir pienācis laiks visām Eiropas iestādēm un valdībām kopīgi pierādīt savu uzticību 
ANO Bērnu tiesību konvencijai un aktīvi demonstrēt empātiju un vēlmi aizsargāt bērnus no 
šīs izmisīgās situācijas. 
 
Būdami tiesībsargi bērnu jautājumos, mēs katrā no mūsu valstīm centīsimies savas 
kompetences ietvaros nodrošināt, lai mūsu valdības ievērotu šīs saistības.  
  
Kā tīkls, mēs joprojām esam gatavībā, lai piedāvātu savu palīdzību un zināšanas jebkādā 
iespējamā veidā. 
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