
ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ ДА НЕ БЪДЕ ИЗОСТАВЕНО  

Отворено писмо в подкрепа на Резолюцията за правата на детето от 2019 , отнасяща се 

за деца без родителска грижа 

Ние, подписалите това отворено писмо, призоваваме държавите-членки на Общото събрание на 

ООН да се фокусират върху правата на децата, лишени от родителска грижа или такива, които са 

в риск да я изгубят, тъй като това е темата на резолюцията на Третата комисия на Общото 

събрание на ООН за правата на детето. 

Анализ на ситуацията 

Милиони деца, лишени от родителска грижа или такива, които са в риск да я изгубят, са сред 

групите деца в световен мащаб, които са най-уязвими и игнорирани. Според UNICEF има 

приблизително 140 милиона деца определени като сираци като 15.1 милиона от тях са 

изгубили и двамата си родители. Според друг източник 1 от всеки 10 деца расте без 

подходящата родителска грижа. Тази цифра включва и тези деца, които са изгубили или са в риск 

да изгубят родителската грижа и живеят в изключително уязвими обстоятелства, където липсва 

адекватна грижа и защита. 

Липса на родителски капацитет поради физическа или психическа болест, дискриминация, 

злоупотреба със забранени субстанции, бедност или смърт на родител са част от комплексните 

фактори, които съдействат за понякога предотвратимата загуба на родителска грижа. Където е 

възможно, усилията трябва да бъдат насочени главно и изцяло на първо място към 

предотвратяване  нуждата от раздяла. Където това е невъзможно, т.е. не е в най-добрия интерес 

на детето, член 20 на Конвенцията за правата на детето на ООН определя, че държавата трябва 

да осигури алтернативна грижа за дете „което временно или постоянно е лишено от неговата 

семейна среда“ . 

Алтернативната грижа е всякакъв вид грижа формална или неформална, временна или 

постоянна за дете, което живее без своите родители като напр. при роднини, приемни родители, 

в резидентен тип грижа и др. Без достъп до качествена и подходяща алтернативна грижа, децата, 

лишени от родителска грижа, често се сблъскват с изключващи ги икономически, социални, 

структурни фактори и маргинализация с дълготрайни последствия за тях и техните общности. 

Децата в институции и такива, живеещи на улицата, които са разделени от своите родители 

заради бедност, конфликт или инвалидност, много честно остават извън статистиката или плана 

за глобално развитие. Важно е своевременно  да бъдат предприети целенасочени  действия, за 

да се обърне внимание на тяхната ситуация, която често е игнорирана. 

След като беше приета Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН на 20-и 

Ноември 1989, няма Резолюция за правата на детето, която специално да адресира правата на 

децата, лишени от родителска грижа. Съответно има огромна нужда да бъде разгледан този 

проблем чрез цялостен подход, подпомогнат от обновена информация. 2019 година 

представлява добра възможност за ООН да обърне внимание на проблема с деца, лишени от 

родителска грижа, тъй като се навършат 10 години от създаването на Насоки за алтернативна 

грижа за деца. Насоките бяха възприети от Общото събрание през 2009 година, което прави 

2019г основен момент да се направи равносметка на прогреса, да се разберат 

предизвикателствата за изпълнението на Насоките и напредък за правата на тази уязвима група 

деца. 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142


 

Обосновка на Резолюцията 

Резолюция от 2019 година за правата на децата, лишени от родителска грижа, е нужна поради 

следните причини: 

1. Разглеждане на проблема за деца, лишени от родителска грижа или такива в риск да я 

изгубят, е необходимо, за да бъдат изпълнени целите за устойчиво развитие; 

2. Във всяка една страна има деца, които растат без родителска грижа, което прави този 

проблем глобален. Начините за защита варират изключително много, което означава, че 

има и огромна разлика в качеството на грижа, което децата получават. Важно е да се 

популяризира универсално спазване на политиката, изградена в Насоките за 

алтернативна грижа на ООН; 

3. Цената и негативният ефект върху децата, семействата и обществата са огромни, ако 

децата са настанени в алтернативна грижа без това да е необходимо или са още по-

огромни, ако са настанени в грижа с лошо качество и е доказано, че ще има дълготрайни 

последствия за всички; 

4. Има спешна необходимост да се адресира липсата на изчерпателни, точни и официални 

данни за деца, лишени от родителска грижа или те ще останат незабелязани и 

незасегнати от политики и социални програми; 

5. Деца, които са без защитата на своите родители, са особено уязвими при нарушаване на 

човешките права и от по-голяма нужда от защита, предоставена от държавата по 

принцип и в случаите, когато е настойник на тези деца. Проучване на UNICEF от 2014 

година показва, че деца, които са лишени от родителска грижа, са по-склонни да са с по-

лош социален и здравословен статус; 

6. Загубата на родителска грижа често е резултат от препокриващи се уязвимости и 

Резолюция на ООН може да предостави решения за тях по интегриран, последователен 

и съгласуван начин; 

7. Има нужда да се обърне внимание на прогреса, направен от много страни да 

стабилизират и реформират системата си от алтернативна грижа и адресират причините 

за раздялата на семейството. Комисията за правата на детето (и други органи на ООН) 

систематично правят препоръки на държавите за изпълнение на Насоките , Резолюция 

на ООН, показваща позитивното развитие и навлизане в много детайли как тяхното 

изпълнение може да бъде подобрено, ще помогне на държавите да спазват своите 

задължения по Конвенцията за правата на детето и другите органи на ООН. 

8. Поради многобройните световни кризи и спешни ситуации, включително такива, които 

включват движение на хора през граница, броят на децата без родителска грижа расте в 

много държави и този проблем изисква специално внимание. Ситуацията с 

непридружени и разделени от родителите си невръстни деца може да бъде засегнато в 

резолюцията. 

 

Препоръки 

Насоките за алтернативна грижа за деца предоставя авторитетни указания за прилагане на 

разпоредбите на Конвенцията за правата на човека за тази специфична уязвима група. 

Резолюция на Общото събрание на десетата годишнина на Насоките ще подсигури подновено 

задължение да се възприемат посланията на политиката, които те съдържат. 



Ние препоръчваме тази резолюция да подчертае задълженията на държавите да регулират и 

контролират качеството и съответствието на системата за алтернативна грижа с това, че 

интересът на детето трябва да бъде поставен на първо място и да насърчи държавите-членове 

да се ангажират отново да предостави и инвестира в редица възможности за алтернативна 

грижа, които да се погрижат за интереса на детето. 

Ние препоръчваме да се наблегне на важността на системата, която предпазва от 

незадължителни раздели на децата от техните родители и подкрепа за изграждане на 

капацитета им и събиране на семейството. 

Ние препоръчваме засилване на защитата на системите за данни, процес на затваряне на входа 

към институционализация, политика за безопасност на децата, подобряване на ситуацията за 

грижа, включително развитие на цялостното национално законодателство и програми за 

подготовка на деца за напускане на грижа, така че те да се грижат сами за себе си след напускане 

на грижа. 

Ние, долуподписаните, оставаме ангажирани да работим с държавите членове, за да сме 

сигурни, че тази резолюция ще стане реалност и деца без родителска грижа не са изоставени 

отново. 

 

Благодарим за Вашето внимание.                                                                 Март, 2018  

 

 

 

 

 

 

 


