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Συμβολή στην εξάλειψη της εμπορίας παιδιών μέσω
βελτίωσης της επιτροπείας
Σε ολόκληρη την ΕΕ, παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης ή εμπορίας. Σήμερα, ο
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) δημοσιοποιεί ένα
εγχειρίδιο για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων επιτροπείας για τα
παιδιά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην οποία αναγνωρίζεται ο
καθοριστικός ρόλος των επιτρόπων για την προστασία των παιδιών από
την κακοποίηση.
«Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι είναι μόνο του και ότι το κράτος στο οποίο
ζει το έχει εγκαταλείψει», δήλωσε ο διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum.
«Αρμοδιότητα των επιτρόπων είναι να προστατεύουν τα παιδιά όταν οι γονείς
αδυνατούν. Ωστόσο, ο ρόλος και το έργο τους διαφέρει σε διάφορες περιοχές της
ΕΕ. Το παρόν εγχειρίδιο, καλύπτει το κενό που υφίσταται σε επίπεδο
κατευθυντήριων οδηγιών, παρέχοντας καθοδήγηση προκειμένου να ενισχυθούν
τα συστήματα επιτροπείας σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία όλων των παιδιών
που διατρέχουν κίνδυνο».
«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία όλων των παιδιών, ιδιαίτερα των
παιδιών που στερούνται γονικής μέριμνας, από εγκληματίες οι οποίοι,
παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και τους στερούν την παιδική τους ηλικία. Τα
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν
θύματα εμπορίας. Η προστασία των παιδιών, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η
επιτροπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της κακοποίησης και της
εκμετάλλευσης των παιδιών. Είτε έχουν την ιδιότητα του μετανάστη είτε όχι, τα
παιδιά πρέπει πρώτον και κύριον να τυγχάνουν της αντιμετώπισης που αρμόζει σε
παιδιά», δήλωσε η επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για θέματα εσωτερικών υποθέσεων,
Cecilia Malmström.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους, τα παιδιά αποχωρίζονται τους γονείς
τους, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται και η εμπορία. Τα ασυνόδευτα παιδιά
και τα παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας, τα οποία ζουν σε ιδρύματα,
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας.
Το εγχειρίδιο του FRA επεξηγεί τον σημαντικό ρόλο των επιτρόπων για την
προστασία όλων των παιδιών από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Οι
επίτροποι παίζουν κύριο ρόλο στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων συστημάτων
προστασίας παιδιών. Δεδομένου ότι η επιτροπεία διαφέρει από χώρα σε χώρα σε
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επίπεδο ΕΕ, το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να προωθήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά
με τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επιτροπείας.
Ανεξαρτήτως του λόγου αποχωρισμού από τους γονείς τους, όλα τα παιδιά έχουν
τις ίδιες ανάγκες και ίσα δικαιώματα. Τούτο, επιτάσσει την ανάγκη ενίσχυσης των
συστημάτων προστασίας για όλα τα παιδιά σε επίπεδο ΕΕ.
Το εγχειρίδιο, παρουσιάζει μια σειρά κοινών κύριων αρχών και βασικών προτύπων
για τη βελτίωση των συνθηκών των υπό επιτροπεία παιδιών. Αυτά
περιλαμβάνουν:
1. Απαγόρευση διακρίσεων: Όλα τα παιδιά δικαιούνται το ίδιο επίπεδο
προστασίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους. Υπό αυτό το πρίσμα, τα κράτη
μέλη της ΕΕ πρέπει να εναρμονίσουν τις διατάξεις και τις υπηρεσίες που
αφορούν την επιτροπεία.
2. Ανεξαρτησία και αμεροληψία: Οι επίτροποι πρέπει να είναι σε θέση να
ενεργούν με ανεξαρτησία και αμεροληψία, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού.
3. Ποιότητα: Οι επίτροποι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι πρέπει να είναι
ειδικευμένοι και να υποβάλλονται σε διαρκή κατάρτιση σχετικά με την
προστασία και τη φροντίδα των παιδιών. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται
και δεξιότητες για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών, παιδιών πουέχουν
πέσει θύματα εμπορίας ή ασυνόδευτων παιδιών.
4. Υπευθυνότητα: Δυνάμει του εθνικού δικαίου πρέπει να διασφαλίζεται ότι, τα
συστήματα επιτροπείας είναι σαφώς προσδιορισμένα και παρακολουθούνται,
προκειμένου η αρμόδια αρχή να θεωρείται υπεύθυνη και υπόλογη.
5. Βιωσιμότητα: Το κράτος πρέπει να παρέχει επαρκείς ανθρώπινους και
χρηματοοικονομικούς πόρους για τα συστήματα επιτροπείας, οι οποίοι, πρέπει
να καλύπτουν επίσης την παρακολούθηση και την κατάρτιση.
6. Συμμετοχή του παιδιού: Τα παιδιά πρέπει να είναι ενημερωμένα και να
εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της επιτροπείας τους. Τούτο περιλαμβάνει
επίσης την επίγνωση των δικαιωμάτων τους και των μέσων προσφυγής σε
περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματά τους.
Το εγχειρίδιο παρέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τους
υπαλλήλους των κρατών μελών και τους επιτρόπους σχετικά με τον τρόπο, με
τον οποίο, τα συστήματα επιτροπείας και οι ίδιοι οι επίτροποι μπορούν να
καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας
και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.
Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ σε μεταγενέστερο
στάδιο. Ο FRA θα δημοσιεύσει επίσης συγκριτική επισκόπηση των συστημάτων
επιτροπείας σε επίπεδο ΕΕ στις αρχές του 2015.
Για το εγχειρίδιο, βλέπε: Guardianship for children deprived of parental care - A
handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of
child victims of trafficking (Επιτροπεία παιδιών που στερούνται γονικής μέριμνας 2

Εγχειρίδιο για την ενίσχυση των συστημάτων επιτροπείας προκειμένου να
καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου: media@fra.europa.eu /
Τηλ.: +431, 58030, 642
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
 Το έργο του FRA για τα δικαιώματα των παιδιών καθώς και το άσυλο, τους
μετανάστες και τα σύνορα διατίθεται στον δικτυακό τόπο του FRA. Σε αυτό
περιλαμβάνεται: συγκριτική μελέτη σχετικά με την εμπορία παιδιών
(2009)· και έκθεση σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο
(2010).
 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
έχει εντολή να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με βάση τεκµηριωµένα
στοιχεία προς τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τα κράτη
μέλη, συμβάλλοντας έτσι σε πιο ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις
και πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
 Η αντίδραση της ΕΕ στην εμπορία ανθρώπων καθώς και συναφή στατιστικά
στοιχεία σχετικά με την εμπορία ανθρώπων διατίθενται στον δικτυακό τόπο
της Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
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