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Aidakem lõpetada lastega kaubitsemine parema
eestkoste abil
Kuritarvitamine või inimkaubandus ohustavad Euroopa Liidus eelkõige
vanemliku hoolitsuseta lapsi. . Täna annab Euroopa Liidu Põhiõiguste
amet (FRA) ELi inimkaubanduse vastase võitluse strateegia raames
välja
käsiraamatu,
mis
on
juhendiks
Euroopa
laste
riiklike
eestkostesüsteemide tugevdamisel. Käsiraamat rõhutab eestkostjate
esmatähtsat rolli laste kaitsmisel ohu eest..
„Ükski laps ei tohiks tunda end oma elukohariigi poolt hüljatuna", ütles FRA
direktor Morten Kjaerum. „Laste kaitsmiseks vanemate puudumise korral on
olemas eestkostjad. Kuid nende roll erineb ELi riikide lõikes. Käsiraamatus
antakse vajalikke juhiseid, mis peaksid aitama kogu ELi eestkoste süsteemidel
riskigruppide i lapsi paremini kaitsta."
„Peame tagama, et kõik lapsed, eriti vanemliku hooleta lapsed, oleksid kaitstud
kurjategijate eest, kes rikuvad nende õigusei ja jätavad nad ilma lapsepõlvest.
Lapsed on eriti haavatavad ning neil on suurem oht langeda inimkaubanduse
ohvriks. Lastekaitse on ELi inimkaubanduse vastase seadusandluse üks
alustaladest ning eestkoste mängib laste kuritarvitamise ja ärakasutamise
ennetamisel väga tähtsat rolli. Olenemata nende immigratsioonistaatusest tuleks
lapsi kohelda eelkõige lastena", ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.
On palju põhjuseid, miks lapsed oma vanematest eraldatakse. Üks neist
põhjustest on inimkaubandus. Just saatjata lastel ja vanemliku hoolitsuseta
lastekodudes elavatel lastel on suurem oht langeda inimkaubanduse ohvriks.
FRA käsiraamatus selgitatakse eeskostjate olulist rolli laste kaitsmisel
kuritarvitamise
ja
ärakasutamise
eest.
Eestkostjatelon
terviklikes
lastekaitsesüsteemides keskne roll. Arvestades eestkoste erinevusi ELi riikides,
on käsiraamatu eesmärk edendada ühist arusaama eestkostesüsteemide
põhimõtetest ja tunnusjoontest.
Olenemata vanematest eraldamise põhjustest on kõigil lastel samad vajadused
ja
võrdsed
õigused.
See
toonitab
veelkord
vajadust
tugevdada
lastekaitsesüsteeme kogu ELis kõigi laste jaoks.
Käsiraamatus tutvustatakse peamisi ühtseid põhimõtteid ja olulisemaid
standardeid eestkoste all olevate laste tingimuste parandamiseks. Need on:
1. Mittediskrimineerimine: Kõigil lastel olenemata nende päritolust on õigus
samale kaitsele. Selles osas peaksid ELi liikmesriigid ühtlustama oma
eestkostealased sätted ja teenused.
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2. Sõltumatus ja erapooletus: Eestkostjad peavad saama tegutseda
sõltumatult ja erapooletult, juhindudes lapse parimatest huvidest.
3. Kvaliteet: Eestkostjad ja juriidilised esindajad peaksid olema kvalifitseeritud
ja saama lastekaitse ning laste heaolu teemal pidevalt täiendõpet. See peaks
hõlmama näiteks oskusi rahuldada lapseealiste inimkaubanduse ohvrite või
saatjateta laste erivajadusi.
4. Vastutus: Siseriiklikud õigusaktid peaksid tagama, et eestkostesüsteemid
on selgelt määratletud ja nende suhtes teostatakse järelevalvet, et
asjaomast ametiasutust oleks võimalik vastutusele võtta.
5. Jätkusuutlikkus: Riigid peaksid tagama eestkostesüsteemidele piisavalt
töötajaid ja rahalisi vahendeid, millest tuleks katta ka järelevalve ja koolitus.
6. Laste osalus: Lapsed peaksid olema kaasatud kõigisse nende eestkostet
puudutavatesse aspektidesse. See hõlmab ka laste teadlikkust nende
õigustest ja sellest, kuidas kaebust esitada , kui nende õigusi ei arvestata.
Käsiraamatus antakse liikmesriikide ametnikele ja eestkostjatele konkreetseid
juhiseid, kuidas eestkostesüsteemid ja eestkostjad saavad rahuldada
inimkaubanduse ohvriks langenud laste erivajadusi ja kaitsta nende õigusi.
Käsiraamat tõlgitakse on tõlgitud kõigisse ELi keeltesse. FRA annab 2015. aasta
alguses välja ka ELi eestkostesüsteeme võrdleva aruande.
Käsiraamatu lugemiseks vt Vanemlikust hoolest ilmajäänud laste eestkoste käsiraamat eeskostesüsteemide tugevdamiseks inimkaubanduse ohvriks
langenud laste erivajaduste rahuldamisel.
Lisateabe saamiseks palume kirjutada: media@fra.europa.eu või helistada
tel.: (+43) 1 580 30 642
Märkused toimetajatele:
 Teiste FRA väljaannetega laste õiguste ning varjupaiga, sisserändajate ja
piiride teemal saab tutvuda FRA kodulehel. Nende seas on:
inimkaubanduse võrdlev aruanne (2009) ja aruanne varjupaika taotlevate
vanematest eraldatud laste kohta (2010).
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ülesanne on anda tõenduspõhist
nõu Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikakujundajatele ning aidata nii
kaasa informeeritumale ja paremini suunatud põhiõiguste arutelule ja
poliitikakujundusele. oleks
 ELi meetmetega inimkaubanduse vastu võitlemiseks ja vastava
inimkaubanduse
statistikaga
on
võimalik
tutvuda
komisjoni
inimkaubanduse vastase võitluse veebilehel.
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