Спільна заява щодо раннього розвитку дітей та української кризи
Мережа програми дій з розвитку дітей раннього віку (ECDAN), Консорциум з
забезпечення миру для дітей раннього віку (ECPC), Альянс «Moving Minds»,
Міжнародна асоціація «Step by Step» (ISSA), Азіатсько-тихоокеанська регіональна
мережа з питань, пов’язаних з дітьми раннього віку (ARNEC), Африканська мережа з
питань, пов’язаних з дітьми раннього віку (AfECN), і Арабська мережа з питань догляду
за дітьми раннього віку та їхнього розвитку (ANECD) висловлюють свою глибоку
стурбованість щодо збройного конфлікту та гуманітарної кризи, які розгортаються в
Україні. Як це не прикро, від конфлікту найбільш потерпають діти. Наша відповідь
повинна ставити в центр уваги питання з захисту, охорони здоров’я, навчання,
добробуту та розвитку українських дітей раннього віку, 2 мільйона з яких молодше 5
років. Нестабільність та викликані нею рани та травми, від яких страждають діти
та їх родини в Україні, а також родини біженців, є глибоко трагічними, й без
своєчасного втручання негативний вплив буде тривати протягом поколінь.
Світова спільнота має діяти негайно.
Конфлікт в Україні йде вслід гуманітарним та багатовимірним кризам в Афганістані,
Гаїті, Мадагаскарі, Ливані, Палестині, Венесуелі, Ефіопії, Сірії, Йемені та безлічі інших
країн в усьому світі. За оцінюванням UNICEF за 2018 р., більше, ніж кожна п’ята дитина
народжується й проводить перші місяці життя в умовах конфлікту або кризи.
Фінансування, призначене для раннього розвитку дітей (РРД), зокрема спрямоване на
захист та освіту дітей, було недостатнім, особливо в країнах, постраждалих від кризи.
Лише приблизно 3% від загальної допомоги на розвиток країнам, що постраждали від
кризи, та 2% гуманітарного фінансування йде на надання якісних послуг
новонародженим, дітям раннього віку та їхнім опікунам. Світова спільнота повинна
негайно розширити фінансування, критичне для раннього розвитку дітей.
Ціле покоління дітей, які мешкають в Україні або нещодавно виїхали з України,
знаходиться під загрозою. Багато сімей вже були змушені покинути свої домівки.
Навіть до поточної кризи 2,9 мільйонів українців потребували гуманітарної допомоги, й
750 навчальних закладів були пошкоджені через збройний конфлікт, що розпочався в
2014 р. За оцінюванням Організації Об’єднаних Націй, протягом кількох наступних

місяців 12 млн. людей в Україні потребуватимуть допомоги та захисту, а понад 4 млн.
біженців будуть шукати захист і порятунок в сусідніх країнах.
Переселенці негайно потребують задоволення базових потреб, в тому числі,
безпечного житла, достатнього харчування, теплого одягу та чистої води. Найбільш
вразливі діти потребують особливої уваги: зокрема, діти з обмеженими можливостями
та особливими потребами, для яких переселення у безпечніше місце може
ускладнюватися обмеженою мобільністю, або яким будуть потрібні спеціалізовані
служби підтримки або ліки відразу після переїзду до приймаючої країни. Міжнародна
спільнота повинна гарантувати безпечний прохід та захистити сім’ї, які тікають
від руйнувань. Ми також закликаємо приймаючі та транзитні країни діяти в
найкращих інтересах дітей, зокрема, надавати гендерно-чутливі послуги,
захищати дітей від жорстокого поводження, а також забезпечити психологічну
підтримку та можливості навчання, що є важливим аспектом дій із захисту дітей
та їхніх опікунів.
Ми знаємо, що комплексні заходи з раннього розвитку дітей є КРИТИЧНИМИ для
зменшення поточного та довгострокового впливу негараздів, що прийшлися на долю
багатьом дітям й родинам в Україні та у сусідніх країнах.
Уряди, благодійні організації та інші суб’єкти міжнародних відносин повинні негайно
вжити заходів із захисту та підтримки усіх дітей раннього віку та їхніх родин, що
мешкають в Україні або шукають притулку в сусідніх країнах. Гарантування безпеки
для дітей молодшого віку, які постраждали внаслідок теперішньої кризи, й визнання
пріоритетності їхнього виживання, розвитку та захисту важливі не лише для
полегшення їхніх страждань та захисту прав: вони також є рушійною силою для
економічного відродження й можуть стати міцним фундаментом для миру, безпеки,
стійкості, соціальної справедливості й соціальної згуртованості.
«Ще не пізно врятувати це покоління від лиха війни,» – зауважив Генеральний
секретар ООН Антоніу Гутерриш, – «Нам потрібен мир». Міжнародна спільнота
повинна діяти НЕГАЙНО, щоб зменшити тривалий вплив цього конфлікту на життя
дітей раннього віку та їхніх родин. Організації, що підписали цю заяву, мобілізували
ресурси, розпочали серію заходів в Україні та сусідніх країнах й готові ділитися
досвідом з іншими агенціями, що займаються плануванням та реалізацією програм
гуманітарної допомоги.
Ми закликаємо уряди і благодійні організації спрямовувати кошти на підтримку
всіх родин, в тому числі, родин переселенців, які намагаються гарантувати
безпеку й задовольнити базові потреби своїх дітей, в тому числі доступ до
психосоціальних послуг. До цього відносяться широкі інвестиції у п’ять елементів
піклування (добре здоров’я, достатнє харчування, можливості навчання, безпека і
правопорядок, а також чуйний догляд), що є ключовим аспектом допомоги з розвитку,
дій в надзвичайних ситуаціях і гуманітарної діяльності.
Наука проголошує нову еру, зазначаючи, що ранній розвиток дітей є життєво важливим
для розбудови стабільного майбутнього для дітей в Україні, в інших зонах конфліктів, а
також для дітей в усьому світі, й розширення їхніх можливостей завдяки просуванню
«культури мира», до якої закликає Організація Об’єднаних Націй (Резолюція ООН
A/RES/74/21).
Якщо ми бажаємо побудувати справжній мир в усьому світі, ми повинні захистити і
підтримати дітей й об’єднати зусилля, щоб забезпечити захист прав, рівність,
культурне різноманіття та соціальну справедливість для та серед наших дітей. Ми

маємо спрямувати наші зусилля і ресурси, щоб розвити в дітях стійкість й
дозволити їм стати провідниками змін, що призведуть до більш мирного і
стабільного світу.
Погляди, викладені в цій заяві, є загальними поглядами ECDAN, ECPC, ARNEC,
AfCEN, ANECD, ISSA і Альянса «Moving Minds», й не обов’ язково відображають
офіційну політику або позицію кожного окремого члена вказаних мереж.
Багато наших партнерів швидко виїхали з місіями до України і сусідніх країн й
відкрили точки на місцях, де можливо надати пряму благодійну допомогу дітям та
родинам, постраждалим від кризи в Україні. До них відносяться партнерські
організації Мережи програми дій з розвитку дітей раннього віку, Консорціуму з
забезпечення миру для дітей раннього віку, Міжнародної асоціації «Step by Step», та
Альянсу «Moving Minds». Ми висловлюємо щиру подяку за їхню присутність та
бажання принести реальну користь.
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою
info@issa.nl

