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Przemoc, tortury, gwałty, zabójstwa, próby werbunku i propaganda. Tragedie ukraińskich

dzieci podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W trakcie niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy

dochodzi do licznych zbrodni wojennych. Na dzień 20 maja 2022 roku według biura prokuratora

generalnego Ukrainy zarejestrowano 12 386 zdarzeń o charakterze zbrodni wojennej. Według

międzynarodowego prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych czy

konwencji genewskich szczególną ochroną powinni być objęci właśnie najmłodsi cywile czyli dzieci.

Tymczasem rosyjska sztuka prowadzenia wojny nie dość, że nie minimalizuje w żaden sposób

okrucieństwa wobec tych, którzy przed ich skutkami powinni być chronieni na pierwszym miejscu

(232 dzieci zginęło a 427 zostało rannych - stan na 20 maja 2022r.) to z pogwałceniem wszelkich

konwencji i praw, cynicznie wykorzystuje dzieci na różne sposoby podczas swoich operacji.

Z jednej strony rosyjskie służby specjalne i propagandziści wykorzystują ukraińskie dzieci jako

obiekty propagandowe niezbędne do wybielania własnych zbrodni:

Z drugiej strony rosyjskie służby specjalne i propagandziści wykorzystują ukraińskie dzieci jako

zakładników by móc szantażować ich rodziców:

● Groźbami rozłączenia z dziećmi na zawsze rodzice są zmuszani do występowania w

nagraniach, które będą świadectwami, że rozłąkę rodziców i dzieci spowodowali żołnierze

pułku Azow i inni wojskowi „nacjonaliści Ukrainy”.

● Rosyjskie wojska przesłuchują dzieci na oczach rodziców, próbując znaleźć rozbieżności w

wypowiedziach dzieci i dorosłych. „Działania śledcze” mają na celu wywarcie

psychologicznego nacisku na rodziny.



Rosyjskie służby specjalne i propagandziści werbują ukraińskie dzieci jako swoich agentów

i donosicieli:

● Rosyjskie służby specjalne werbowały ukraińskich uczniów. Siódmoklasiści byli nakłaniani aby

fotografowali wojskowe obiekty. W Łucku SBU stwierdziła trzy takie przypadki. Nastolatki

fotografowały wojskowe obiekty. W ich telefonach znaleziono korespondencję
z nieznajomymi, którzy "interesowali się" sytuacją w regionie.

Najgorszym z możliwych scenariuszem realizowanym przez cały rosyjski aparat państwowy jest

traktowanie ukraińskich dzieci jako broni demograficznej:

● Według danych ukraińskiej rzeczniczki praw człowieka Ludmyły Denisowej z poniedziałku

rosyjscy agresorzy przymusowo wywieźli do swego kraju ponad 1,185 mln Ukraińców, w tym

ponad 200 tys. dzieci.

● Aby powstrzymać dzieci przed powrotem do domu, Rosja przygotowuje się do prawnego

uproszczenia i przyspieszenia procedury adopcyjnej. Do Dumy Państwowej wpłynął projekt

ustawy o uproszczonej rejestracji sierot. Zgodnie z tym projektem, do rejestracji wystarczy

wniosek i dokument tożsamości. W ten sposób sieroty przechwycone przez Rosję otrzymają
"wsparcie socjalne" ze strony kraju uprowadzenia, a rząd nie będzie egzekwował
odpowiedzialności za pobyt bez rejestracji. Ponadto Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej

wraz z Ministerstwem Edukacji Rosji przygotowała porozumienie z DRL i LPR, zgodnie z

którym rosyjska rodzina może "legalnie" adoptować sierotę z okupowanych terytoriów

Ukrainy.

● Dzieci są przymusowo deportowane do obwodów: włodzimierskiego, omskiego,

rostowskiego, czelabińskiego, saratowskiego, moskiewskiego, petersburskiego oraz na

Sachalin.

● Członkowie partii "Jedna Rosja" aktywnie włączyli się w organizację adopcji dzieci ukraińskich

przymusowo odebranych przez okupanta. Rosja jest tak “troskliwa” wobec uprowadzonych

dzieci ukraińskich, że gotowa jest zorganizować transport i leczenie dzieci z tww. ŁRL i DRL w

Moskwie i Petersburgu; zainicjowała również akcję humanitarną, mającą na celu niesienie

indywidualnej pomocy dzieciom. Jest to zasłona dymna ukrywająca okrutną rzeczywistość:

rosyjscy żołnierze zniszczyli domy ukraińskich dzieci, siłą przewieźli je do Rosji, a teraz

próbują udawać, że była to "pomoc humanitarna".

● Rosja deportowała sieroty z okupowanych terytoriów Ukrainy już w 2014 r., kiedy

zaatakowała obwody ługański i doniecki oraz zajęła Krym. Jej działania zostały uznane na

Ukrainie za międzynarodowe uprowadzenie i nielegalne przesiedlenie dzieci.

Rosyjski przykład humanitaryzmu względem dzieci i nastolatków:

● Podczas okupacji okolic Iwankowa w obwodzie kijowskim rosyjscy żołnierze zgwałcili dwie

siostry w wieku 15-16 lat. „Kobiety wyciągano za włosy z ich piwnic, by mogli je maltretować.

Dziewczyny zaczęły obcinać włosy na krótko, żeby być mniej atrakcyjne, by nikt na nie już nie

patrzył”  (zastępczyni mera Iwankowa Maryna Bezczastna).

● W trakcie ostrzału Iwankowa 12-letni Artem zginął od ran odniesionych w wyniku wybuchu

fragmentu użytej przez rosyjskie wojsko bomby kasetowej (RMF24).



● Natalia i jej dwójka 11-letnich dzieci kolejnymi ofiarami rosyjskiego ataku rakietowego na

dworzec kolejowy w Kramatorsku. Skutki systemowych i systematycznych rosyjskich ostrzałów

cywilów uciekających przed wojna będą im towarzyszyć do końca życia:

Od początku inwazji Rosja uszkodziła lub zniszczyła 416 placówek oświatowych na

Ukrainie, w tym 191 szkół i 181 przedszkoli.

Od rosyjskiej inwazji 24 lutego br. nastąpił wzrost powikłań medycznych u kobiet

w ciąży przebywających w ukraińskich szpitalach. W szczególności wzrosła liczba przedwczesnych

porodów – eksperci ds. zdrowia informują, że trzy razy więcej odnotowano ich w tych miastach, które

są celem ataków częściej niż inne. W Charkowie na początku wojny co drugi poród był przedwczesny.

Z tego powodu w wielu szpitalach zabrakło inkubatorów. Główną przyczyną przedwczesnych porodów

jest stres, jakiego doświadczają ciężarne (Magazyn Outriders za Deutsche Welle). 

Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie:



Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan potwierdził, że Międzynarodowy

Trybunał Karny wysłał na Ukrainę 42 ekspertów, którzy będą badać zbrodnie popełnione tam przez

Rosjan. Zaznaczył że będzie to największa taka misja wysłana kiedykolwiek przez Trybunał.

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz stwierdził, że do osądzenia zbrodni wojennych

popełnionych na Ukrainie powinien zostać powołany osobny trybunał, podobny do tego, jaki

zajmował się zbrodniami wojennymi dokonanymi podczas wojen w byłej Jugosławii.

Osoby zaangażowane w nielegalny transport dzieci ukraińskich do Rosji i ich adopcję przez rodziny

rosyjskie:

● Alexey Petrov — Adviser to the Office of the Commissioner for Children’s Rights under the
President of the Russian Federation, Coordinator of the Russian Humanitarian Mission;

● Andrey Anikeev — MP from the United Russia party;
● Andrey Vorobyov — Governor of the Moscow oblast;
● Andrey Turchak — Secretary of the Main Council of the United Russia Party; 
● Anton Solovyov — Member of the Legislative Convocation of St. Petersburg, member of

the United Russia faction;
● Victoriya Yakimova — Chair of the Board of the Gulfstream Foundation, participant in the

action “Into the Hands of Children”; 
● Vyacheslav Dukhin — deputy head of the Moscow Oblast government; 
● Anna Kuznetsova — Deputy Head of State Duma 
● Dmitry Sablin — member of the State Duma of the Russian Federation;
● Artyom Turov — member of the State Duma of the Russian Federation;
● Eleonora Fedorenko — Adviser to the Chair of the “DPR” on children’s rights;
● Larisa Tolstykina — Minister of Labor and Social Policy of the “DPR”;
● Larisa Falkovskaya — Director of the Department of State Policy in the field of protection of

children’s rights of the Russian Federation; 
● Maria Lvova-Belova — Commissioner for Children’s Rights under the President of the Russian

Federation;
● Nikolai Breyev — Director of the publishing house “Nicaea” in Russia, a member of the Public

Chamber of Russia;
● Mikhail Bykovsky — an entrepreneur from the Moscow region;
● Nina Ostanina — Chair of the Committee on Family, Women and Children of the Russian

Federation;
● Elena Nerozya — Deputy Minister of Education of Saratov region;
● Sergei Mironov — leader of the faction, MP from “Fair Russia — For the Truth”;
● Yana Lantratova — First Deputy Chair of the State Duma Committee on Education;
●  Yaroslav Nilov — Chair of the Committee on Labor, Social Policy and Veteran Affairs, Deputy

Leader of the Liberal Democratic Party;
● Dmitry Goryachev, call sign “Bury” — “volunteer fighter”, served in the special forces,

supported the “accession” of the Autonomous Republic of Crimea to Russia;  
● Gulfstream Charitable Foundation (Fund for Support of People with Disabilities; one of the

projects is “Helping Women and Children Remaining in ‘LPR’ and ‘DPR’);
● Nicaea Publishing House (Russian publishing house of religious literature, which organized a

humanitarian mission for orphans from ‘LPR’ and ‘DPR’ in Russia);
● All-Russia civil movement “People’s” Front ‘For Russia’” (Runway Project, in which orphans

from the ‘LPR,’ ‘DPR’ have priority when entering higher and secondary education in Russia); 
● All-Russia Student Rescue Corps (student volunteer organization in Russia, headed by Yevgeny

Kozeyev);
● Institute of Commissioners for Human Rights in Russia;



● Crisis Center “Mother’s House” of the Moscow Orthodox Relief Service with the support of
the Synodal Department of Charity (paid for the purchase of goods for 616 orphans living in
three temporary accommodation in Voronezh and Rostov regions);

● Russian Humanitarian Mission (Autonomous Non-Profit Organization);
● Russian Red Cross.
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