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Forebyggelse af handel med børn gennem bedre
værgemål
I hele EU risikerer børn uden forældreomsorg at blive ofre for misbrug
eller handel. I dag offentliggør EU's Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA) en håndbog for at styrke de
nationale
værgemålsordninger for børn i Europa som led i EU's strategi for
bekæmpelse af menneskehandel, der anerkender den centrale rolle, som
værger spiller med hensyn til at beskytte børn mod skade.
"Intet barn må føle sig alene og svigtet af den stat, det bor i," siger FRA's
direktør Morten Kjærum. "Værger har til opgave at beskytte børn i fravær af
forældre. Deres rolle og arbejde varierer imidlertid i hele EU. Denne håndbog
indeholder en hårdt tiltrængt vejledning, som skulle bidrage til at styrke
værgemålsordninger i hele EU for bedre at beskytte alle udsatte børn."
"Vi skal sikre, at alle børn, navnlig børn uden forældreomsorg, er beskyttet mod
kriminelle, som krænker deres rettigheder og berøver dem deres barndom. Børn
er særligt sårbare og risikerer i højere grad at blive ofre for menneskehandel.
Beskyttelse af børn er en hjørnesten i vores EU-lovgivning til bekæmpelse af
menneskehandel, og værgemål spiller en meget vigtig rolle for forebyggelsen af
misbrug og udnyttelse af børn. Uanset deres indvandrerstatus skal børn først og
fremmest behandles som børn," siger EU-kommissæren for Indre Anliggender,
Cecilia Malmström.
Der er mange grunde til, at børn kan blive adskilt fra deres forældre.
Menneskehandel er én af dem. Uledsagede børn og børn uden forældreomsorg,
der bor på institutioner, risikerer i højere grad at blive ofre for menneskehandel.
I FRA's håndbog redegøres der for den vigtige rolle, som værger spiller med
hensyn til at beskytte alle børn mod misbrug og udnyttelse. De har en central
rolle i integrerede børnebeskyttelsesordninger. Da værgemål varierer fra land til
land i hele EU, har håndbogen til formål at fremme en fælles forståelse af de
vigtigste principper for og karakteristika ved værgemålsordninger.
Uanset grunden til adskillelsen har alle børn de samme behov og lige
rettigheder.
Dette
understreger
behovet
for
at
styrke
børnebeskyttelsesordninger i hele EU for alle børn.
I håndbogen præsenteres en række fælles kerneprincipper og vigtige standarder
til forbedring af forholdene for børn under værgemål. Disse omfatter:
1. Ikke-forskelsbehandling: Alle børn har ret til samme beskyttelse, uanset
hvor de kommer fra. I denne henseende bør EU-medlemsstaterne
harmonisere værgemålsbestemmelser og -tjenester.
1

2. Uafhængighed og upartiskhed: Værger skal være i stand til at handle
uafhængigt og upartisk ud fra hensynet til barnets tarv.
3. Kvalitet: Værger og retlige repræsentanter skal være kvalificerede og
videreuddannes inden for beskyttelse af børn og børneforsorg. Dette bør
f.eks. omfatte kvalifikationer med hensyn til at imødekomme de særlige
behov blandt børn, der er ofre for menneskehandel, eller uledsagede børn.
4. Ansvarlighed: Den nationale lovgivning bør sikre, at værgemålsordninger
er klart definerede og overvåges, således at den relevante myndighed kan
holdes ansvarlig.
5. Bæredygtighed: Staterne bør tilvejebringe tilstrækkelige menneskelige og
finansielle ressourcer til værgemålsordninger, som også bør omfatte
overvågning og uddannelse.
6. Inddragelse af børn: Børn bør informeres og inddrages i alle aspekter af
deres værgemål. Dette omfatter også kendskab til deres rettigheder og til,
hvordan de kan klage, hvis deres rettigheder ikke respekteres.
Håndbogen indeholder en specifik vejledning for embedsmænd fra
medlemsstaterne og værger med hensyn til, hvordan værgemålsordninger og
individuelle værger kan imødekomme de særlige behov blandt børn, der er ofre
for menneskehandel, og beskytte deres rettigheder.
Håndbogen bliver tilgængelig senere på alle EU-sprog. FRA vil også offentliggøre
en sammenlignende oversigt over værgemålsordninger i hele EU i begyndelsen
af 2015.
Håndbogen kan læses på: Guardianship for children deprived of parental care - A
handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of
child victims of trafficking.
For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu / Tlf.:
+43 1 580 30 642
Noter til redaktører:
 Andet FRA-arbejde i forbindelse med børns rettigheder og asyl, migranter
og grænser findes på FRA's websted. Dette omfatter: en komparativ
rapport om handel med børn (2009) og en rapport om asylsøgende børn,
der er adskilt fra deres familie (2010).
 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale
beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og
velfunderede drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder.
 EU's reaktion på menneskehandel og tilhørende statistik om
menneskehandel findes på Kommissionens websted vedrørende
bekæmpelse af menneskehandel.
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