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V Praze 23. ledna 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA
Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových
Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna
2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších
obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských
rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo
samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k
příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.
Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v
dalších zemích), je základním porušováním práv
pr dětí na vlastní rodinu a práv rodičů
r
na vlastní
dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto
praxi nepřímo schvaluje a podporuje.
Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných
výjime
a
v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být
dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále
právo na pravidelný styk s rodičem.
Zarážející je přístup ředitele Úřadu
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka
Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán
dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát
rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké
množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li
je v pořádku.
Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,
předsedkyně České helsinského výboru
Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

