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Holhouksen parantaminen auttaa lapsikaupan
lopettamisessa
Vanhempien hoivaa vailla olevat lapset ovat koko EU:ssa vaarassa
joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhreiksi. Euroopan unionin
perusoikeusvirasto
(FRA)
julkaisee
tänään
käsikirjan,
jonka
tarkoituksena on vahvistaa lasten holhousta koskevia EU:n kansallisia
järjestelmiä osana EU:n ihmiskaupan vastaista strategiaa ja jossa
tunnustetaan holhoojien ratkaiseva asema lasten suojelemisessa
vaaroilta.
”Yhdenkään lapsen ei pitäisi tuntea itsenään yksinäiseksi ja valtion hylkäämäksi
omassa maassaan ”, sanoo FRA:n johtaja Morten Kjaerum. ”Holhoojat ovat sitä
varten, että he suojelevat lapsia, kun vanhempia ei ole. Heidän asemansa ja
työnsä ovat kuitenkin erilaisia eri puolilla EU:ta. Tässä käsikirjassa annetaan
kipeästi
kaivattua
neuvontaa,
jonka
pitäisi
auttaa
vahvistamaan
holhousjärjestelmiä koko EU:ssa, jotta kaikkia riskiryhmiin kuuluvia lapsia
voidaan suojella aiempaa paremmin.”
”Meidän on varmistettava, että kaikki lapset, erityisesti vanhempien hoivaa vailla
olevat lapset, ovat turvassa rikollisilta, jotka rikkovat heidän oikeuksiaan ja
riistävät heiltä lapsuuden. Lapset ovat erityisen haavoittuvia ja muita
suuremmassa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. Lastensuojelu on EU:n
ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön kulmakivi, ja holhouksella on erittäin
tärkeä tehtävä lasten hyväksikäytön ja riistämisen ehkäisemisessä. Lapsia pitäisi
kohdella
ennen
kaikkea
lapsina
heidän
maahanmuuttaja-asemastaan
huolimatta”, sanoo EU:n sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia
Malmström.
Lasten ja vanhempien erossa olemiselle on monia syitä. Ihmiskauppa on niistä
yksi. Vailla huoltajaa olevat lapset ja laitoksissa ilman vanhempien hoivaa elävät
lapset ovat muita suuremmassa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi.
FRA:n käsikirjassa selitetään, miten tärkeä tehtävä holhoojilla on kaikkien lasten
suojelemisessa hyväksikäytöltä ja riistämiseltä. Heidän tehtävänsä hyvin
toimivissa lastensuojelujärjestelmissä on keskeinen. Koska holhous on erilaista
eri maissa EU:ssa, käsikirjalla pyritään edistämään yhteistä näkemystä
holhousjärjestelmien pääperiaatteista ja -piirteistä.
Erossa olemisen syystä riippumatta kaikilla lapsilla on samat tarpeet ja
yhdenvertaiset oikeudet. Siksi on ehdottoman tärkeää vahvistaa kaikkia lapsia
koskevia lastensuojelujärjestelmiä koko EU:ssa.
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Tässä käsikirjassa esitetään yhteiset pääperiaatteet ja tärkeimmät vaatimukset
lasten holhoukseen liittyvien olojen parantamiseksi. Niitä ovat muun muassa
seuraavat:
1. Syrjimättömyys: Kaikilla lapsilla on oikeus samantasoiseen suojaan
riippumatta siitä, mistä he tulevat. Tämän vuoksi EU:n jäsenvaltioiden pitäisi
yhdenmukaistaa holhoussäännöksiä ja -palveluja.
2. Riippumattomuus ja puolueettomuus: Holhoojien on voitava toimia
riippumattomasti ja puolueettomasti lapsen edun ohjaamina.
3. Laatu: Holhoojien ja laillisten edustajien on oltava päteviä ja saatava
jatkuvasti koulutusta lastensuojelusta ja hyvinvoinnista. Tämän pitäisi kattaa
esimerkiksi ihmiskaupan lapsiuhrien tai vailla huoltajaa olevien lasten
erityistarpeisiin vastaaminen.
4. Vastuuvelvollisuus: Kansallisella lainsäädännöllä pitäisi varmistaa, että
holhousjärjestelmät määritetään selkeästi ja niitä seurataan, jotta
vastuuvelvollisuus voidaan osoittaa asiaankuuluvalle viranomaiselle.
5. Kestävyys: Valtioiden pitäisi tarjota holhousjärjestelmiä varten riittävät
henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, joiden pitäisi kattaa myös seuranta
ja koulutus.
6. Lapsen osallistuminen: Lapsille pitäisi kertoa kaikista heidän holhouksensa
näkökulmista ja heidän mielipiteensä pitäisi ottaa huomioon. Tämä sisältää
myös tiedon omista oikeuksista ja siitä, miten valitetaan, jos oikeuksia ei
kunnioiteta.
Käsikirjassa annetaan jäsenvaltioiden virkailijoille ja holhoojille erityistä ohjausta
siitä, miten holhousjärjestelmät ja yksittäiset holhoojat voivat vastata
ihmiskaupan lapsiuhrien erityistarpeisiin ja suojella heidän oikeuksiaan.
Käsikirja on myöhemmin saatavilla kaikilla EU:n kielillä. FRA julkaisee myös
vertailevan katsauksen EU:n holhousjärjestelmistä vuoden 2015 alussa.
Käsikirja on luettavissa osoitteessa Guardianship for children deprived of
parental care - A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the
specific needs of child victims of trafficking.
Yhteystiedot lisätietoja varten: media@fra.europa.eu / Puhelin: +43 1 580
30 642
Tietoja toimittajille
 Muita FRA:n julkaisuja lapsen oikeuksista ja turvapaikasta, siirtolaisista ja
rajoista on FRA:n verkkosivustolla. Niitä ovat muun muassa vertaileva
raportti lapsikaupasta (2009) ja raportti turvapaikkaa hakevista vailla
huoltajaa olevista lapsista (2010).
 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on antaa näyttöön
perustuvaa asiantuntijaneuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
päätöksentekijöille ja edistää täten tietoon perustuvaa ja kohdennettua
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keskustelua perusoikeuksista sekä niitä koskevien toimintalinjojen
laatimista.
EU:n
vastaukseen
ihmiskauppaan
sekä
asiaankuuluviin
ihmiskauppatilastoihin voi tutustua ihmiskaupan torjuntaa käsittelevällä
komission verkkosivustolla.
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