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Uvod v Poročilo EMN iz 2019 o stanju izvajanja Sporočila iz leta 2017 o zaščiti otrok
pri migracijah

Ozadje
Leta 2017 je Evropska komisija objavila Sporočilo o zaščiti otrok
pri migracijah.1 Besedilo določa ukrepe za krepitev zaščite vseh
otrok migrantov, ki so državljani tretjih držav, na vseh stopnjah
migracij v EU in znotraj nje, na ravni EU in nacionalni ravni. V
tem obvestilu so povzeti rezultati Sporočila za leto 2019 o
izvajanju Sporočila Komisije o zaščiti otrok pri migracijah. Navaja
napredek držav članic EU in Norveške v zvezi s priporočenimi
ukrepi, določenimi v Sporočilu. Nevladne organizacije so
prispevale dodatni material, 2 na prošnjo

Evropske komisije in na podlagi nedavnih
raziskav o zadevnih temah.
Kako države članice EU ščitijo otroke pri
migracijah in kakšno je stanje izvajanja Sporočila Komisije iz leta
2017? Kateri ukrepi se izvajajo v zvezi z identifikacijo in
sprejemom otrok iz tretjih držav? Kako je skrbništvo
organizirano na nacionalni ravni in kakšni zaščitni ukrepi veljajo
za vračanje mladoletnih oseb?
Pregled glavnih
nadaljevanju.

ugotovitev

raziskave

je

predstavljen

Glavne ugotovitve
 Skladno s Sporočilom iz leta 2017 so države članice Evropske
unije (EU) in Norveška uvedle pravila za zagotavljanje, da je
med identifikacijo in registracijo mladoletnikov prisoten
uradnik, ki je ustrezno usposobljen za obravnavo otrok, in
zagotavlja posebno usposabljanje pripadnikom mejne
straže/policijskim organom za identificiranje mladoletnikov in
žrtev trgovine z ljudmi.

 Sporočilo iz leta 2017 zahteva varno in ustrezno nastanitev ter
zagotavljanje podpornih storitev za zagotavljanje dobrobiti
otrok. Večina držav članic in Norveška nastani družine z otroki,
ki zaprosijo za azil, v splošnih sprejemnih centrih za prosilce za
azil, medtem ko so otroci brez spremstva običajno nastanjeni v
posebnih sprejemnih centrih.

 Sporočilo iz leta 2017 namenja poseben pomen krepitvi
skrbniških sistemov. Čeprav večina držav članic zagotavlja
imenovanje ali določitev skrbnika ali predstavnika za
mladoletnike brez spremstva, zabeležene v azilnem sistemu,
polovica zagotavlja tudi imenovanje ali določitev predstavnikov
za mladoletnike brez spremstva, ki ne zaprosijo za azil, so pa
zabeleženi v drugih migracijskih postopkih.

 Pridržanje mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov z
družinami je zakonsko dovoljeno v več državah članicah EU.

Toda
1
2

skladno s Sporočilom iz leta 2017 naj bi se
to izvajalo le kot z a d n j a
možnost in pod strogimi ukrepi za zaščito
dobrobiti otroka.
 Sporočilo iz leta 2017 poudarja pomen zgodnjega
vključevanja. Države članice na splošno nimajo posebne
politike ali strategije za vključevanje otrok migrantskega
porekla, čeprav v nekaterih državah članicah izvajajo
nacionalne programe, ki spodbujajo vključevanje otrok
migrantov skozi šport in druge prostočasne ali kulturne
dejavnosti. V letu 2019 so poročali o novih dogajanjih v zvezi
z vključevanjem mladoletnikov.
 Leta 2019 je manj kot polovica držav članic uporabila
sredstva EU (večinoma iz Sklada za azil, migracije in
vključevanje (AMIF)) za programe, ki dajejo prednost zaščiti
otrok brez spremstva in/ali družin z otroki.
 Raziskave nevladnih organizacij (NVO) opozarjajo na preostale
izzive in vrzeli pri praktičnem izvajanju zakonodaje in politik za
zaščito otrok pri migracijah po vsej EU (tj. skrbništvo,
identifikacija mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov, ki
so žrtve trgovine z ljudmi).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Zaščita otrok pri migracijah (COM(2017) 211, končna različica), na voljo na: https://ec.europa. eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
K temu poročilu so prispevale naslednje nevladne organizacije: Evropska organizacija za pogrešane otroke (Missing Children Europe), Evropska mreža o brezdržavljanskosti
(European Network on Statelessness), Urad Rdečega križa EU, Danski svet za begunce (Danish Refugee Council; DRC), Belgijska organizacija za mednarodno varstvo otrok
(Defence for Children International Belgium), Project Play, PICUM in Evropska organizacija za pravice beguncev (Refugee Rights Europe).

VEČ INFORMACIJ
O poročilu: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emnreport-and-webinar-children-migration_en
O EMN: http://www.ec.europa.eu/emn
EMN Twitter: https://twitter.com/EMNMigration
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