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Saeimas Cilvēktiesību komisijai
!

Esmu gandarīta, ka Cilvēktiesību komisija atkārtoti pievēršas jautājumam par ārzemju adopciju no
audžuģimenēm, kas ir nopietns bērnu tiesību pārkāpums. Katram bērnam ir tiesības uzaugt savā
valstī ģimeniskā vidē visplašākajā nozīmē. Lūdzu komisiju aktīvi iejaukties procesos, kas atvieglo un
veicina bērnu nodošanu ārzemju adopcijai.
Lūdzu vērst uzmanību uz Labklājības ministrijas (LM) mērķtiecīgi virzīto ārzemju adopcijas
veicināšanas programu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas ir pretrunā ar Civillikuma 169.
pantu un ANO Konvencijas par Bērna tiesībām 21. pantu.
Civillikuma 169.panta sestā daļa:
Pēc ārzemnieka, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma
bērnu var adoptēt ar atbildīgā ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt
bērna audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi.
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ANO Konvencijas 21. panta b) daļas labotais tulkojums:
dalībvalstis
b) atzīst, ka adopcija citā valstī var tikt uzskatīta par alternatīvu bērnu aprūpes formu, ja bērnu nevar nodot
audžu ģimenē vai adoptētajam, vai arī nevar nodrošināt jebkādu piemērotu aprūpi
bērna izcelsmes valstī.
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Tātad: Civillikums un ANO Konvencija paredz, ka bērna adopcija uz ārvalstīm var notikt tikai tad,
ja bez vecāku gādības palikušam bērnam nevar nodrošināt dzīvošanu ģimenē viņa izcelsmes valstī.
Statistika rāda, ka no audžu ģimenēm Latvijas valsts ārzemju adopcijai 2013.g. nodeva 68 bērnus un
no bērnu aprūpes centriem 63 bērnus.
LM, lai attaisnotu atviegloto ārzemju adopcijas kārtību, vairāk kā desmit gadus sistemātiski un
neatlaidīgi jēdzienus “ģimenes aprūpe”, “audzināšanu ģimenē”, u.tl., interpretējusi kā attiecināmus
tikai uz bioloģisko vai adoptētājģimeni. Tā rezultātā Latvijā ir radīta labvēlīga augsne sabiedriskai
domai vienā virzienā: adopcija. Un, ja pašiem trūkst vietējie adoptētāji, tad, šķiet, bērnu interesēs ir
tikt nodotiem uz ārzemēm. Tajā pašā laikā nenovērtējot, neveicinot, pat izskaužot Latvijā dažada
veida alternatīvas ģimeniskas aprūpes formas (piem., aizbildnību, ģimenes bērnu namus, u.t.t.).
Šādam redzējumam nav pamatojuma ne starptautiskajos, ne Latvijas Civillikuma tekstos. Arī Hāgas
Konvencija, norāda, ka bērna prioritāte ir “ģimeniska vide” (“a family environment”) bērna izcelsmes
valstī.
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Audžuģimene, kā jaunākā aprūpes forma, desmit gadu laikā mērķtiecīgi ir veidota kā beztiesīgs
institūts, lai to varētu izmantot kā tramplīnu ārzemju adopcijai. Tas ir īstenojies. Audžuģimenē
ievietotie bērni ir vienīgie bērni Latvijā, kam nav likumīgā pārstāvja ― aizbildņa. Tātad,
audžuģimenē esošais bērns ir tiesiski neaizsargāts pret iestāžu patvaļu. (Šobrīd aizbildņa funkcijas
nelikumīgi ir uzņēmusies Bāriņtiesa, kurai šādu tiesību ― pārstāvēt ― nav. Lai šādu pārstāvniecību
darītu likumīgu, LM šobrīd iesniegusi apstiprināšanai Juridiskajā komisijā grozījumus Bāriņtiesas
likumā!).
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Adopcija uz ārzemēm tiek organizēta caur LM aprobētām aģentūrām, kuras Latvijā aktīvi attīstījušas
viesģimeņu programu, kas kalpo kā labs ievadījums ārzemju adopcijai. Aģentūrām ir brīva pieeja
detalizētai informācijai par Latvijas Republikas teritorijā esošām audžuģimenēm un tajās
ievietotajiem juridiski brīvajiem bērniem. Nereti aģentūras vienkārši klauvē pie audžuģimeņu
durvīm, pieprasa informāciju par bērniem (arī sensitīvu informāciju – par personas datiem, veselības
stāvokli, attīstību, utt.), bērni tiek fotografēti un medicīniski pārbaudīti. Uzskatām, ka šāda situācija,
ka LM nodod Adopcijas reģistrā iekļauto informāciju aģentūrām kā trešajām personām vai
starpniekiem, ir nepieļaujama un uzskatāma par Adopcijas kārtības būtisku apiešanu.
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Vēlamies uzsvērt, ka biedrība “Zvannieku mājas” neiebilst pret ārzemju adopciju vispār. Tā ir
atbalstāma visos tajos gadījumos, kad ir runa par bērniem ar nopietnām saslimšanām. Bet mūs
uztrauc visi tie daudzie gadījumi, kad bērni no ilgstošām attiecībām ģimeniskā vidē tiek izrauti un
pakļauti dažādiem traumējošiem apstākļiem: garajam pārlidojumam bez uzticības personas,
nokļūšana svešā vidē, pie svešiem cilvēkiem, kas runā svešā valodā, un bieži vien svešādi uzvedās. Pēc
LM statistikas, tie nav tikai pusaudži, kā to parasti uzsver LM pārstāvji, bet bieži tie ir mazi bērni,
kuriem prombūtne no audžuvecākiem un ciemošānās pie svešiem cilvēkiem sagādā nopietnus
pārdzīvojumu. Mūsu biedrībai ir daudz sūdzību no audžuģimenēm, par viņu aprūpē esošajiem
bērniem, kas no starptautiskajām viesģimeņu programmām atgriežas satraukti vai nomākti, ar
nepatīkamām atmiņām un nevēlēšanos vairs ko tādu piedzīvot. Ar šādu rīcību mēs pieaugušie
parādam, ka bērni nevar uzticēties saviem tuvākajiem.
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Pielikumā pievienojam audžumātes Māras Juškevičas liecību un izvilkumus no adopcijas aģentūru
reklāmas materiāliem internetā angļu valodā ar latviešu valodas tulkojumu.
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Ar cieņu,
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