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OTROCI PRI MIGRACIJAH: KAKO DRŽAVE 
ČLANICE EU IN NORVEŠKA ZAGOTAVLJAJO 
NJIHOVO OSKRBO IN ZAŠČITO? 

EMN FLASH ŠT. 1 – 2022 
Uvod v Poročilo EMN o napredku, ki je bil dosežen v letu 2020 pri upoštevanju Sporočila o zaščiti 
otrok pri migracijah Evropske komisije iz leta 2017 

 

Ozadje 

Leta 2017 je Evropska komisija v Sporočilu o zaščiti otrok pri 
migracijah (Sporočilo) podprla ukrepe za spodbujanje zaščite vseh 
otrok migrantov na ravni EU in na nacionalni ravni1. Novo poročilo 
EMN opisuje napredek držav članic EU in Norveške v letu 2020 na več 
ključnih področjih, določenih v Sporočilu iz leta 2017, vključno z 
identifikacijo, registracijo, sprejemom, azilnimi postopki, 
alternativno oskrbo, dostopom do izobraževanja, skrbništvom, 
dostopom do pravnega varstva ter pridržanjem in drugimi 
možnostmi pridržanja. Dodatno gradivo so 

 

Ključni trendi in ugotovitve 

 Čeprav se je prisotnost otrok migrantov v EU v zadnjih letih 
zmanjšala, je število otrok migrantov, vključno z mladoletniki 
brez spremstva, katerih prisotnost v EU je registrirana, v letu 
2020 ostalo visoko. 

 Zaščita otrok pri migracijah je tudi leta 2020 vseskozi 
predstavljala področje pomembnega razvoja v zakonodaji in 
politiki tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Novi ukrepi so 
vključevali preverjanje standardov nastanitve in oskrbe, s 
posebnimi pristopi za nekatere starostne skupine mladoletnikov, 
nastanitev mladoletnikov v posebej prilagojene ali razširjene 
objekte, ki ustrezajo njihovim potrebam, ter okrepljeno 
usposabljanje policistov, socialnih delavcev, ki delajo na 
področju varstva otrok, in osebja sprejemnega sistema. 

 Dve državi članici in Norveška so v letu 2020 uvedle oziroma 
izboljšale nove alternativne (neinstitucionalne) možnosti oskrbe 
za otroke brez spremstva, zlasti kar zadeva oskrbo v družinskem 
okolju/rejniških družinah. 

 Pridržanje otrok migrantov je sicer zakonsko dovoljeno v 
približno polovici držav članic, vendar se po navedbah 

 
 

prispevale nevladne organizacije2 na prošnjo 
Evropske komisije in na podlagi nedavnih raziskav 
o zadevnih temah. 

Kakšen je bil napredek v letu 2020 pri uvedbi priporočil, podanih v 
Sporočilu iz leta 2017? Kateri novi ukrepi so bili uvedeni za zaščito 
otrok migrantov v EU? Na kakšen način so bili otroci migrantov 
zaščiteni med pandemijo covida-19? Hiter pregled glavnih 
ugotovitev je predstavljen spodaj. 

 
 
 

 
izvaja zgolj kot zadnja možnost in ob strogih 
varovalnih ukrepih za zaščito dobrega počutja 
otroka. V letu 2020 večina držav članic 
in Norveška nista poročali o bistvenih spremembah v zakonodaji 
ali politikah v zvezi s pridržanjem otrok bodisi med azilnim 
postopkom ali za namen vrnitve. 

 Raziskave in projekti nevladnih organizacij (NVO) osvetljujejo 
vlogo skrbnikov pri preprečevanju izginotja otrok in pomen 
zagotavljanja dostopa do informacij otrokom pri migracijah, s 
čimer se jim omogoča dostop do pravnega varstva. 

 Kot odziv na pandemijo covida-19 so države članice uvedle 
začasne ukrepe za zmanjšanje zdravstvenih posledic za otroke 
migrante, na primer smernice, ki jih mora osebje upoštevati pri 
postopku identifikacije in registracije mladoletnikov (brez 
spremstva), ter ukrepe za ohranitev dostopa do pravnega 
varstva/postopkovnih jamstev in izobraževanja za vse učence 
(vključno z učenci s priseljenskim ozadjem). 

 
 

1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Zaščita otrok pri migracijah (COM (2017) 211, končna različica), na voljo na: https://ec.europa. eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf. 

2 K temu poročilu so prispevale naslednje nevladne organizacije: Missing Children Europe, Terre des Hommes in Jesuit Refugee Service (JRS). 
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VEČ INFORMACIJ 
O poročilu: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/ 
new-emn-study-responses-long-term-irregularly-staying-migrants_en 

O EMN: http://www.ec.europa.eu/emn 

EMN Twitter: https://twitter.com/EMNMigration 
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