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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 30 czerwca 2014 r. 

Lepsza opieka może przyczynić się do wyeliminowania 

handlu dziećmi 

W całej UE dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej padają ofiarą 

znęcania się lub handlu ludźmi. Agencja Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej (FRA) opublikowała dzisiaj podręcznik służący 

wzmocnieniu krajowych systemów opieki nad dziećmi w Europie w 

ramach strategii zwalczania handlu ludźmi UE, w której podkreśla się 

istotną rolę, jaką w ochronie dzieci przed krzywdą odgrywają 

opiekunowie.  

„Żadne dziecko nie powinno się czuć osamotnione i pozostawione samemu sobie 

przez państwo, w którym żyje” – mówi dyrektor FRA Morten Kjaerum. 

„Opiekunowie są po to, by chronić dzieci, gdy zabraknie rodziców. Ich rola i 

praca są jednak różne w zależności od kraju UE. Prezentowany podręcznik 

zawiera przydatne wskazówki, które powinny przyczynić się do wzmocnienia 

systemów opieki w całej UE, tak by możliwa była ochrona wszystkich 

zagrożonych dzieci w całej UE.” 

„Musimy dopilnować, by wszystkie dzieci, zwłaszcza te pozbawione opieki 

rodzicielskiej, były chronione przed przestępcami naruszającymi ich prawa i 

pozbawiającymi je dzieciństwa. Dzieci są szczególnie bezbronne i narażone na 

większe ryzyko bycia ofiarami handlu ludźmi. Ochrona dzieci jest jednym z 

fundamentów unijnego prawodawstwa dotyczącego zwalczania handlu ludźmi, a 

opieka znacznie przyczynia się do zapobiegania znęcaniu się nad dziećmi i ich 

wykorzystywaniu. Niezależnie od swojego statusu imigracyjnego dzieci powinny 

być przede wszystkim traktowane jak dzieci” – twierdzi komisarz UE do spraw 

wewnętrznych Cecilia Malmström.  

Istnieje wiele przyczyn odseparowania dzieci od rodziców. Jedną z nich jest 

handel ludźmi. Przebywające w różnorakich instytucjach dzieci pozbawione 

opiekilub opieki rodzicielskiej są narażone na większe ryzyko zostania ofiarą 

handlu.  

W podręczniku FRA wyjaśniono, jak ważną rolę odgrywają opiekunowie w 

ochronie wszystkich dzieci przed znęcaniem się nad nimi i ich 

wykorzystywaniem. To oni stanowią fundament zintegrowanych systemów 

ochrony dzieci. Ponieważ opieka różni się w zależności od kraju UE, podręcznik 

ma na celu promowanie jednolitego rozumienia najważniejszych zasad i cech 

różnych systemów opieki.  

Niezależnie od przyczyny oddzielenia dzieci od rodziców wszystkie dzieci mają te 

same potrzeby i równe prawa. To wymaga wzmocnienia systemów ochrony 

małoletnich w całej UE, tak by korzystały z nich wszystkie dzieci.  

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/about-me/
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W podręczniku przedstawiono zbiór podstawowych zasad i standardów poprawy 

warunków życia dzieci objętych opieką. Należą do nich: 

1. Niedyskryminacja: Wszystkie dzieci mają prawo do tego samego poziomu 

ochrony, niezależnie od pochodzenia. W związku z tym państwa 

członkowskie UE powinny zharmonizować przepisy i usługi w zakresie opieki.  

2. Niezależność i bezstronność: Opiekunowie muszą mieć możliwość 

działania w sposób niezależny i bezstronny, kierując się dobrem dziecka. 

3. Jakość: Opiekunowie i przedstawiciele ustawowi powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i przechodzić ustawiczne szkolenia w zakresie 

ochrony dziecka i zapewnienia mu odpowiednich warunków życia. Dotyczy to 

zwłaszcza umiejętności w zakresie spełniania określonych potrzeb nieletnich 

ofiar handlu ludźmi lub pozbawionych opieki.  

4. Odpowiedzialność: Przepisy krajowe powinny gwarantować precyzyjne 

zdefiniowanie i monitorowanie systemów opieki, tak by możliwe było 

egzekwowanie od właściwego organu wypełniania jego obowiązków i 

pociąganie go do odpowiedzialności. 

5. Stabilność funkcjonowania: Państwa powinny zapewnić wystarczające 

zasoby ludzkie i finansowe na potrzeby systemów opieki, z uwzględnieniem 

monitorowania i szkoleń. 

6. Uczestnictwo dzieci: Dzieci powinny być informowane o wszelkich 

aspektach związanych z opieką nad nimi i powinny być angażowane w 

sprawy dotyczące opieki. Dotyczy to, między innymi, świadomości ich praw i 

możliwości zgłaszania naruszeń ich praw. 

Podręcznik oferuje urzędnikom państw członkowskich i opiekunom szczegółowe 

wytyczne dotyczące sposobu, w jaki systemy opieki i opiekunowie mogą 

zaspokoić  konkretne potrzeby nieletnich ofiar handlu ludźmi, a także chronić ich 

praw.  

W późniejszym terminie podręcznik będzie dostępny we wszystkich językach UE. 

Na początku 2015 r. FRA opublikuje również porównawczą analizę systemów 

opieki w całej UE. 

Tekst podręcznika w języku angielskim można znaleźć tutaj: Guardianship for 
children deprived of parental care - A handbook to reinforce guardianship 

systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking (Opieka nad 
dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej – Podręcznik służący wzmocnieniu 

systemów opieki w celu spełnienia szczególnych potrzeb nieletnich ofiar handlu 
ludźmi). 

Dalsze informacje: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

 

 

Uwagi dla wydawców: 

 Inne opracowania FRA dotyczące praw dzieci i azylu, migrantów i granic 

można znaleźć na stronie FRA. Do najważniejszych z nich należą: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders
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sprawozdanie porównawcze dotyczące handlu dziećmi (2009); oraz 

sprawozdanie dotyczące dzieci bez opieki ubiegających się o azyl (2010).  

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest uprawniona do 

udzielania decydentom na szczeblu UE i krajowym porad opartych na 

dowodach, przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej 

przemyślanych i lepiej ukierunkowanych debat i przyjmowania bardziej 

przemyślanych i lepiej ukierunkowanych strategii politycznych 

dotyczących praw podstawowych. 

 Informacje o zwalczaniu handlu ludźmi przez UE oraz istotne dane 

statystyczne o handlu ludźmi można znaleźć na stronie internetowej 

Komisji poświęconej zwalczaniu handlu ludźmi.  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Report_DGHome_Eurostat
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Report_DGHome_Eurostat
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/

