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Pomozte ukončit obchodování s dětmi zlepšením
poručenství
V celé EU hrozí dětem bez rodičovské péče, že se stanou oběťmi
zneužívání nebo obchodování s lidmi. Agentura Evropské unie pro
základní práva (FRA) dnes vydává příručku pro posílení vnitrostátních
systémů poručenství pro děti v Evropě v rámci strategie boje proti
obchodování s lidmi v EU, která uznává zásadní úlohu, již poručníci hrají
při ochraně dětí před újmou.
„Žádné dítě by se nemělo cítit osamělé a opuštěné státem, v němž žije,“ říká
ředitel FRA Morten Kjaerum. „Poručníci jsou zde proto, aby děti chránili, když to
nemohou dělat rodiče. Jejich úloha a práce se však napříč EU liší. Tato příručka
poskytuje velmi potřebné pokyny, které by měly pomoci posílit systémy
poručenství v celé EU, aby lépe chránily všechny ohrožené děti.“
„Musíme zajistit, aby všechny děti, zejména děti bez rodičovské péče, byly
v bezpečí před pachateli trestné činnosti, kteří porušují jejich práva a připravují
je o dětství. Děti jsou obzvláště zranitelné a hrozí jim větší riziko, že se stanou
oběťmi obchodování s lidmi. Ochrana dětí je základním kamenem naší legislativy
pro boj proti obchodování s lidmi v EU a poručenství hraje velmi důležitou úlohu
v prevenci zneužívání a vykořisťování dětí. Bez ohledu na jejich přistěhovalecký
status by se s dětmi mělo zacházet v prvé řadě jako s dětmi,“ říká komisařka EU
pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.
Existuje mnoho důvodů, proč by děti mohly být odloučeny od svých rodičů.
Obchodování s lidmi je jedním z nich. Děti bez doprovodu a děti bez rodičovské
péče žijící v dětských domovech jsou vystaveny vyššímu riziku obchodování.
Příručka FRA vysvětluje, jak důležitou úlohu hrají poručníci v ochraně všech dětí
před zneužíváním a vykořisťováním. Zastávají ústřední úlohu v integrovaných
systémech ochrany dítěte. Vzhledem k tomu, že poručenství se v jednotlivých
zemích EU liší, usiluje tato příručka o podporu společného chápání hlavních
zásad a vlastností systémů poručenství.
Bez ohledu na důvod odloučení mají všechny děti stejné potřeby a stejná práva.
Proto je nezbytné posílit systémy ochrany dítěte v celé EU pro všechny děti.
Příručka představuje soubor hlavních společných zásad a klíčových standardů
pro zlepšení podmínek dětí v poručenství. Patří k nim:
1. Zákaz diskriminace: všechny děti mají nárok na stejnou úroveň ochrany
bez ohledu na to, odkud pocházejí. V tomto ohledu by členské státy EU měly
harmonizovat předpisy o poručenství i služby poručenství.
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2. Nezávislost a nestrannost: poručníci musí být schopni jednat nezávisle
a nestranně v nejlepším zájmu dítěte.
3. Kvalita: poručníci a právní zástupci by měli být kvalifikovaní a neustále se
vzdělávat v oblasti ochrany a blaha dítěte. To by mělo zahrnovat například
dovednosti v oblasti konkrétních potřeb obětí obchodování s dětmi nebo dětí
bez doprovodu.
4. Odpovědnost: vnitrostátní právní předpisy by měly zajistit, že systémy
poručenství jsou jasně definovány a monitorovány, tak aby mohly být volány
k odpovědnosti konkrétní orgány.
5. Udržitelnost: státy by měly pro systémy poručenství zajistit dostatečné
lidské a finanční zdroje, které by měly pokrývat také dohled a odbornou
přípravu.
6. Účast dítěte: děti by měly být informovány a zapojeny ve všech aspektech
svého poručenství. Do toho patří i to, aby znaly svá práva a věděly, jak si
stěžovat, pokud jejich práva respektována nejsou.
Příručka poskytuje konkrétní pokyny pro úředníky a poručníky v členských
státech, jak mohou systémy poručenství a jednotliví poručníci vyhovět
konkrétním potřebám obětí obchodování s dětmi a chránit jejich práva.
Příručka bude později k dispozici ve všech jazycích EU. FRA rovněž na začátku
roku 2015 zveřejní srovnávací přehled systémů poručenství v EU.
Chcete-li si příručku přečíst, klikněte na: Guardianship for children deprived of
parental care - A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the
specific needs of child victims of trafficking. (Poručenství pro děti bez rodičovské
péče – Příručka pro posílení systémů poručenství, aby dokázaly vyhovět
specifickým potřebám obětí obchodování s dětmi).
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Poznámky pro redaktory:
 Další práce FRA o právech dítěte a azylu, migrantech a hranicích najdete
na webových stránkách FRA. Sem patří: srovnávací zpráva o obchodování
s dětmi (2009) a zpráva o odloučených dětech žádajících o azyl (2010).
 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) má mandát poskytovat
činitelům s rozhodovacími pravomocemi v EU i v jednotlivých státech
poradenství podložené fakty, čímž přispívá k informovanějším a lépe
zaměřeným debatám a politikám v oblasti základních práv.
 Reakci EU na obchodování s lidmi a související statistiky o obchodování
s lidmi lze nalézt na webových stránkách Komise zaměřených na boj proti
obchodování s lidmi.
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