Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)
Beč, 30. lipnja 2014.

Pomozite zaustaviti trgovanje djecom boljim
skrbništvom
Diljem Europske unije djeca bez roditeljske skrbi izložena su riziku od
zlostavljanja ili trgovanja ljudima. Agencija Europske unije za temeljna
prava (FRA) danas objavljuje priručnik kako bi ojačala nacionalne
sustave skrbništva za djecu u Europi kao dio Strategije Europske unije o
suzbijanju trgovanja ljudima koja prepoznaje ključnu ulogu skrbnika u
zaštiti djece od opasnosti.
„Nijedno se dijete ne bi trebalo osjećati samim i napuštenim od države u kojoj
živi”, kaže ravnatelj Agencije Morten Kjaerum. „Skrbnici postoje kako bi, u
nedostatku roditelja, zaštitili djecu. No njihova se uloga i posao razlikuju diljem
Europske unije. Ovaj priručnik pruža prijeko potrebne smjernice koje bi trebale
ojačati sustave skrbništva diljem EU-a kako bi djeca koja su u opasnosti bila
bolje zaštićena.”
„Moramo osigurati da sva djeca, a posebice djeca bez roditeljske skrbi, budu
zaštićena od kriminalaca koji krše njihova prava i uskraćuju im djetinjstvo. Djeca
su posebice osjetljiva i izloženija riziku da postanu žrtve trgovanja ljudima.
Zaštita djece temelj je našeg zakonodavstva EU-a o suzbijanju trgovanja
ljudima, a skrbništvo ima vrlo važnu ulogu u sprečavanju zlostavljanja i
iskorištavanja djece. Neovisno o njihovu imigracijskom statusu, prema djeci bi
se prvenstveno trebalo odnositi kao prema djeci”, poručuje povjerenica Unije za
unutarnje poslove Cecilia Malmström.
Mnogo je razloga zbog kojih djeca mogu biti odvojena od svojih roditelja. Jedan
od njih jest i trgovanje ljudima. Djeca bez pratnje i djeca bez roditeljske skrbi
koja žive u rezidencijalnim ustanovama izloženija su riziku od prodaje.
Priručnik Agencije objašnjava važnu ulogu skrbnika u zaštiti sve djece od
zlostavljanja i iskorištavanja. Oni imaju ključnu ulogu u integriranim sustavima
za zaštitu djece. Budući da se skrbništvo razlikuje od države do države diljem
EU-a, cilj je priručnika promicati zajedničko razumijevanje glavnih načela i
značajki sustava skrbništva.
Neovisno o razlogu razdvajanja, sva djeca imaju jednake potrebe i jednaka
prava. To naglašava potrebu za jačanjem sustava zaštite djece diljem EU-a za
svu djecu.
Priručnik predstavlja skup temeljnih zajedničkih načela i ključnih standarda za
unapređenje položaja djece u skrbništvu. Oni obuhvaćaju:
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1. Nediskriminaciju: Sva djeca imaju pravo na jednaku razinu zaštite,
neovisno o tome odakle dolaze. U tom bi pogledu države članice EU-a trebale
ujednačiti propise o skrbništvu i skrbničke servise.
2. Neovisnost i nepristranost: Skrbnici moraju moći djelovati neovisno i
nepristrano te ih mora voditi ono što je u najboljem interesu djeteta.
3. Kvalitetu: Skrbnici i pravni zastupnici trebali bi biti kvalificirani i neprekidno
se obrazovati o zaštiti i dobrobiti djece. To bi se, primjerice, trebalo proširiti
tako da obuhvati vještine u zadovoljenju određenih potreba dječjih žrtava
trgovine ljudima ili djece bez pratnje.
4. Odgovornost: Nacionalni zakon trebao bi osigurati da sustavi skrbništva
budu jasno definirani i nadzirani kako bi se nadležno tijelo moglo smatrati
odgovornim.
5. Održivost: Države bi trebale pružiti dostatne ljudske resurse i financijska
sredstva za sustave skrbništva, što bi trebalo obuhvatiti i nadzor i obuku.
6. Sudjelovanje djece: Djeca bi trebala biti upućena u sve aspekte vlastita
skrbništva te biti u njih uključena. To uključuje i svjesnost o vlastitim
pravima i o tome kako se žaliti ako se njihova prava ne poštuju.
Ovaj priručnik pruža specifične smjernice za službenike država članica i skrbnike
o tome kako sustavi skrbništva i pojedinačni skrbnici mogu udovoljiti određenim
potrebama dječjih žrtava trgovanja ljudima te zaštiti njihova prava.
Priručnik će kasnije biti dostupan na svim jezicima EU-a. Agencija će početkom
2015. godine objaviti i usporedni pregled sustava skrbništva diljem EU-a.
Da biste pročitali priručnik, posjetite: Guardianship for children deprived of
parental care - A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the
specific needs of child victims of trafficking (Skrbništvo nad djecom bez
roditeljske skrbi – priručnik za osnaživanje sustava skrbništva kako bi se
udovoljilo specifičnim potrebama dječjih žrtava trgovanja ljudima).
Za dodatne informacije obratite se na e-poštom media@fra.europa.eu tj.
tel.: +43 1 580 30 642
Napomene urednicima:
 Ostale aktivnosti Agencije povezane s dječjim pravima te azilom,
migrantima i granicama mogu se pronaći na FRA-inoj internetskoj stranici.
To uključuje: usporedno izvješće o trgovanju djecom (2009.) i izvješće o
razdvojenoj djeci koja traže azil (2010.).
 Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) ima zadaću pružiti EU-u i
nacionalnim donositeljima odluka savjete utemeljene na dokazima i time
pridonijeti upućenijim i usmjerenijim raspravama i politikama o temeljnim
pravima.
 Odgovor EU-a na trgovanje ljudima i povezane statistike o trgovanju
ljudima mogu se pročitati na internetskoj stranici Komisije o suzbijanju
trgovanja ljudima.
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