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Vážená předsedkyně Výboru pro práva dítěte OSN, milá profesorko Lee,
my, členové Evropského parlamentu, se na Vás obracíme otevřeným dopisem jako na předsedkyni
Výboru pro práva dítěte OSN ohledně "Zvážení zprávy předložené smluvním státům podle článku 44
Úmluvy" (CRC/C/CZE/CO/3-4) ze dne 17. června 2011, bod 49, o užívání schránek pro odkládání dětí.
Kritika zaměřená proti projektu, známému v České republice pod názvem "babybox", představuje
jeho velké nepochopení. Podobné projekty existují pod různými názvy po celé Evropě a je možné je
nalézt v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, v Litvě, Portugalsku, Slovensku
a ve Vatikánu. Projekty se stejným cílem se nacházejí v mnoha jiných zemích, jako je např. Kanada,
Indie, Japonsko, Malajsie, Pákistán a USA pod různými jmény. Výsledkem je, že každý rok jsou
zachráněny v EU stovky malých dětí a daleko více v celém světě. Schránky pro odkládání dětí získaly
širokou podporu mnoha odborníků a stejně tak i veřejnosti. Na projekt je třeba nahlížet ve světle
historického, společenského úsilí pomoci slabším a méně schopným členům společnosti. Důrazně
nesouhlasíme se závěry zprávy, že schránky představují porušení práva na život, které je klíčovým
článkem Úmluvy o právech dítěte.
Projekt představuje řešení pro ženy ve specifických situacích, které nešťastně tají své těhotenství a
mají strach obrátit se na oficiální úřady. Také je důležité si uvědomit, že právě novorozené děti,
nalezené v takových zařízeních, jsou dány do opatrování rodin, namísto jejich umístění do dětských
domovů. Především velké množství dětí v domovech je kritizováno ze strany OSN.
Matky, které do schránek odloží děti, o něž pak pečují novorozenecká oddělení nemocnic, mohou
požádat o vrácení svých dětí v době dané zákonem. Schránky pro děti nenahrazují běžnou praxi
sociální pomoci v situacích, kdy se matky o novorozence nestarají. Schránky představují řešení navíc,
dávající možnost, jež předchází odložení novorozenců na místa, nevylučující jejich smrt. Jiná řešení,
která se nabízejí ženám s nechtěným dítětem, jsou přenechání dítěte k adopci, anebo utajený porod.
Projekt babyboxů byl zaveden jako jedinečné opatření, které poskytuje asistenci a ochranu života
novorozenců za okolností, kdy žádná z výše zmíněných alternativ nepředstavuje možné řešení.

Rádi bychom znovu zdůraznili, že primárním cílem schránek, které již zachránily stovky
novorozenců, je chránit jejich právo na život a jejich lidská práva. Proto bychom Vás chtěli požádat,
abyste předala naše protichůdné stanovisko ke zprávě připravené Výborem pro práva dítěte OSN.
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