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Warszawa, 17 maja2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
ZsM.422.17.20t7.JW

Pan
Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagraniczny ch
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nawiązaniu do plsmauz 30 listopada 2017

w którym Pan Ministet wyrazlł zainteresowanie
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(znak: DK.35ól .135.2017l4),

zaptoponowaną przęze mnie kampanią

edukacyjno-informacyjną, skieľowaną do polskich rodziców zamieszkujących wraz

z dziećmi za granicą lub planujących osiedlić się za

granicą, proszę przyjąć, dalsze infoľmacje

związane z planowaną kampanią.

l0

stycznia 2018

ľ. odbyło się

spotkanie przedstawicieli Ministra Spľaw

Zagranicznych oraz Rzecznika Praw Dziecka. W trakcie spotkania pľzedstawiciele Rzecznika
zaptezentowali wstępne informacje na temat kampanii przeprowadzonej przez łotewskiego

Rzecznika Praw obywatelskich, a takŻe przekaza|i opracowane ptzez łotewskiego Rzecznika
materiały inťormacyjne. Ponađtopľzedstawiciele obu instýucji przygotowali dodatkowe

pýania dotyczące omawianej kampanii, które następnie przekazałem Panu Jurisowi
Jansonowi zprośbąo udzielenie wyjaśnieńwe wskazanym zakľesie.

W odpowiedzi na powyŻsze, łotewski Rzecznik Praw obywatelskich poinformował,
że kampania edukacyjno-informacyjna przygotow ana została przezjego biuro we współpracy

z Ministľem Spľaw Zagranicznych oraz Ministľem Sprawiedliwości. Wspomniane instytucje
podjęły działania na rzecz rozpowszechnienia opracowanych mateľiałów, umieszczając je na
swoich stronach intęmetowych, na stronach placówek dyplomatycznych a takŻę organizacji
zrzeszających Łotyszy zamieszkujących na stałe w Wielkiej Brytanii, Niemczech' Irlandii
oľaz Norwegii. Ponadto materiały zawierające najważniejsze informacje

z

za|<resu

regulacji

prawnych w poszczęgólnych kľajach, zostały takŻe zamięszczone na lotnisku w Rydze.
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Autorzy kampanii starali się dotrzeć zarőwno do rodziców, ktőrzy osiedlili się już
wtaz Z dziećmi poza granicami Łotwy, jak

i

tych, ktőrzy dopiero planują taki wyjazd. Jak

wskazano, celem kampanii było nie tylko przekazanie informacji dotyczących organizacji

Życia codziennego w danym kraju, w tym dostępu do edukacji czy sŁuŻby zdrowia, ale takŻe

podniesienie poziomu świadomościprawnej wśród łotewskich rodziców,

tak,

aby

w przyszłościzmniejszyć, |iczbę spľaw' w których zagraniczne instýucje mogłyby podjąć
interwencje wobec małoletnich obywateli Łotwy.

Pan Juris Janson poinformował, Że do jego biura w dalszym ciągu wpływają skaľgi

od łotewskich ľodziców zamieszkałych za granicą, które dotyczą ingerencji obcych słuzb
w ich stosunki rodzinne, jednak jego zdaniem kampania edukacyjno-informacyjna
przyczyniła się do spadku tego rodzajuzgłoszen.
PowyŻsze potwieľdzone zostało równiez

w danych liczbowych nadesłanych przez

łotewskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Z przekazanych informacji wynika, Że po
rozpoczęciu kampanii edukacyjno

-

informacyjnej ľesort sprawiedliwości odnotował spadek

liczby spľaw đotyczącychmałoletnich obywateli łotewskich, inicjowanych ptzez brytyjskie

i iľlandzkie organy centralne. W przypadku pozostałych kľajów, których dotyczyła łotęwska
kampania, a więc Norwegii i Niemięc nie odnotowano podobnego spadku zg}oszen - liczba
Spraw

z tych kĺajów pozostała na tym

samym poziomie co w latach ubiegłych. Pan Juris

Janson wyjaśniłtakŻe, że Ministerstwo Sprawiedliwości Łotwy odnotowało wzrost |iczby
spraw pochodzącychztych państw, których swoim zakresem nie objęła omawiana kampania.

W ocenie łotewskiego ombudsmana

przeprowadzona

z

jego inicjatywy kampania

przyczynlła się do podniesienia poziomu świadomoŚci prawnej wśród łotewskich obywateli
na temat rőznić, występujących w prawie kraju pochodzenia a państwa przyjmującego.

WyraŻam nadzieję, Że ptzekazane informacje okaŻą się przydatne

i pozwolą podjąć

dalsze działania na ÍZęcz rozpoczęcia w naszym kľaju podobnej kampanii infoľmacyjnej,
skierowanej do polskich rodziców planujących osiedlić się wraz

z

dzieć,mi poza gtanicami

Polski, bądźtam mieszkaj ących.

Pragnę przy tym zadeklarować dalszą gotowośćdo kontynuowania współpracy
na Ízecz wypracowania mechanizmów informacyjnych' któľe sprzyjać będą lepszej ochĺonie
praw dziecka i jego rodziny.
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