
 

Допоможіть нам покласти край проблемі 
дитячого безгромадянства в Європі 
 
 
Європейські держави мають терміново вжити заходів, щоб діти не росли без громадянства. 
Більшість європейських дітей без громадянства народилися в Європі, і чимало з них сьогодні мали 
б його, якби всі європейські країни запровадили правові механізми боротьби з дитячим 
безгромадянством відповідно до вимог міжнародного права. Жахлива правда полягає у тому, що 
більш ніж половина країн Європи не виконує ці зобов'язання, позбавляючи громадянства тисячі 
дітей по всьому континенту. 
 
Ми закликаємо всі європейські держави:  
 
• приєднатися до Конвенції ООН 1954 р. про статус апатридів і Конвенції про скорочення 
безгромадянства 1961 року; 
• усунути прогалини в своєму законодавстві та практиці, щоб запровадити всеосяжні гарантії для 
виявлення дітей, які народилися на їхній території та інакше залишилися б без громадянства, та 
надання їм належного статусу якомога швидше після народження;  
• забезпечити доступ до безкоштовної загальної реєстрації народжень, щоб попереджати 
безгромадянство. 
 
 
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 
Більшість людей сприймає своє громадянство як належне; вони не думають про те, як і чому вони 
його отримали, що воно дозволяє їм робити, або про те, що було б, якби вони його не мали. 
 
На жаль, для тисяч дітей, які ростуть в Європі без громадянства, ситуація інакша. Для тих, хто 
зіштовхується з цією проблемою, безгромадянство може означати відсутність доступу до медичної 
допомоги, освіти та інших можливостей, заважати реалізації потенціалу та викликати постійне 
відчуття своєї інакшості. Воно приносить труднощі та страждання дітям та їхнім батькам.  
 
Існує низка ситуацій, в результаті яких дитина може залишитися без громадянства. Іноді статус 
особи без громадянства передається дітям від батьків, у яких немає громадянства. В інших 
випадках дитина може не отримати громадянство при народженні через розбіжності між різними 
законами про громадянство, або може бути не в змозі довести свій юридичний статус через те, що 
вона не отримала свідоцтво про народження. Безгромадянство також може бути проблемою для 
деяких дітей біженців. Воно також може бути результатом міжнародного усиновлення  чи 
сурогатного материнства або виникати у випадках, коли від дитини відмовилися при народженні. 
 
Жодна дитина не має залишатися без громадянства. Цю проблему цілком можна вирішити. 
Конвенції ООН забезпечують чітку правову базу для визначення і вирішення цього питання. 
Шляхом впровадження в законах про громадянство правових гарантій, що дають будь-якій дитині, 
яка народилася на території певної країни, право на громадянство цієї країни, якщо у іншому 
випадку вона залишиться без громадянства, ми могли б покласти край дитячому безгромадянству 
протягом одного покоління!  


