POKUS O NOVÝ ŽIVOT SA SKONČIL

RODINNOU TRAGÉDIOU

Iný kraj, iný mrav a iné zákony. Centrum
pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže (CIPC) sa stretáva pri svojej
činnosti s rôznymi osudmi ľudí. Či už je to
emočne náročná únosová agenda alebo
stresujúca problematika odoberania
detí úradmi v zahraničí.
Rodina žijúca na Slovensku si jedného dňa povedala, že chce skúsiť šťastie
v zahraničí, konkrétne vo Veľkej Británii. Keďže tam žila ich
vzdialená rodina, vedeli, že aj
v prípade, ak si nenájdu prácu, dokážu ľahko vyžiť zo
štedrých sociálnych dávok.
Rodina si, aj so svojimi piatimi deťmi, ľahko zvykla na život v novej krajine, veď zrazu
si vďaka silnému sociálnemu za-

bezpečeniu mohli dovoliť žiť na vyššej úrovni
ako tomu bolo na Slovensku. Keďže boli zvyknutí žiť veľmi skromne v dvojizbovom domčeku, prenajali si rovnako veľký byt, čo považovali za dostačujúce.
Bohužiaľ, po dvoch rokoch v jeden jesenný večer sa im ich šťastný nový život
začal rúcať pred očami. Najstarší, 15-ročný, syn ukradol v obchode fľašu alkoholu, čo si všimol predavač, ktorý zalarmoval políciu. Polícia aj so zástupcami
sociálneho orgánu ihneď
navštívili domácnosť rodiny. Obaja rodičia boli
pod vplyvom alkoholu, čo
sociálni pracovníci spozorovali a usúdili, že deti nie
sú v bezpečí. Ešte v ten istý
večer im odobrali všetky
deti. Dôvodom bolo aj to, že
5-ročná dcéra mala na chrbte

modrinu a susedia žijúci oproti vypovedali, že
deň predtým videli, ako matka dala svojej 9-ročnej dcére facku, keď ju neposlúchala.
Príslušným orgánom stačili zistené skutočnosti a znalecký posudok na rozhodnutie, že rodičia nie sú vhodní na výchovu detí a všetky deti
im natrvalo odobrali. Zavážila aj skutočnosť, že
napriek vysokým sociálnym dávkam rodina bývala len v dvojizbovom byte a všetkých päť detí
žilo v jednej izbe, čo je na pomery vo Veľkej
Británii nedostačujúci priestor.
Aj napriek intervenciám zo strany Centra pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, sa
anglický sudca nenechal obmäkčiť a rozhodol
o trvalom riešení. Na základe princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, im dal šancu na detstvo bez
alkoholizmu, bolesti a strachu, avšak za cenu
odlúčenia od rodičov.
Dve najmladšie deti, 2- a 4-ročné dievčatká, boli adoptované, ostaté deti umiestnili do náhradných rodín.
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