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Pomôžte zastaviť obchodovanie s deťmi – zlepšite
systém opatrovníctva
Deti bez rodičovskej starostlivosti sú vystavené riziku, že sa stanú
obeťami zneužívania alebo obchodovania s ľuďmi. To platí pre celú EÚ.
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) dnes vydáva
príručku na posilnenie vnútroštátnych systémov opatrovníctva pre deti
v Európe. Vydanie príručky je súčasťou stratégie EÚ proti nezákonnému
obchodovaniu,
ktorá
uznáva zásadnú
úlohu
opatrovníkov
pri
ochraňovaní detí pred rôznymi ujmami.
„Žiadne dieťa by sa nemalo cítiť samo a opustené štátom, v ktorom žije " hovorí
riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum. „Opatrovníci sú tu na to, aby chránili deti
v prípade, že nemajú rodičov. Ich úloha a práca je však v každom štáte EÚ iná.
Táto príručka obsahuje toľko potrebné usmernenia, ktoré by mali pomôcť posilniť
systémy opatrovníctva v celej Európskej únii s cieľom lepšie chrániť všetky deti
vystavené riziku."
„Musíme zabezpečiť, aby všetky deti, predovšetkým tie bez rodičovskej
starostlivosti, boli chránené pred zločincami, ktorí porušujú ich práva a oberajú
ich o detstvo. Deti sú mimoriadne zraniteľné a sú vystavené väčšiemu riziku stať
sa obeťami obchodovania s ľuďmi. Ochrana detí je základným kameňom
právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a opatrovníctvo
zohráva veľmi dôležitú úlohu pri prevencii pred zneužívaním a využívaním detí.
Bez ohľadu na ich imigračný status by sa malo s deťmi v prvom rade
zaobchádzať ako s deťmi,“ hovorí komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia
Malmström.
Existuje veľa dôvodov, prečo môžu byť deti odlúčené od svojich rodičov.
Obchodovanie s ľuďmi je jedným z nich. Deti bez sprievodu a deti bez
rodičovskej starostlivosti žijúce v rôznych zariadeniach sú vystavené väčšiemu
riziku obchodovania s ľuďmi.
Príručka agentúry FRA vysvetľuje akú dôležitú úlohu zohrávajú opatrovníci pri
ochrane detí pred ich zneužívaním a využívaním. Sú ústredným prvkom
integrovaných systémov ochrany detí. Keďže opatrovníctvo je v každej krajine
Európskej únie iné, cieľom tejto príručky je propagovať spoločné chápanie
hlavných zásad a funkcií systémov opatrovníctva.
Bez ohľadu na dôvod odlúčenia majú všetky deti tie isté potreby a rovnaké
práva. Táto skutočnosť zvýrazňuje potrebu posilniť systémy ochrany detí naprieč
Európskou úniou, aby platili pre všetky deti.
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Táto príručka obsahuje súbor základných, spoločných princípov a hlavných
štandardov pre zlepšenie podmienok detí v opatrovníctve. Sú to napríklad:
1. Nediskriminácia: Všetky deti majú nárok na rovnakú úroveň ochrany, bez
ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Členské štáty EÚ by v tomto ohľade mali
zosúladiť legislatívu a služby v oblasti opatrovníctva.
2. Nezávislosť a nestrannosť: Opatrovníci musia byť schopní konať nezávisle
a nestranne a mali by sa riadiť najlepšími záujmami dieťaťa.
3. Kvalita: Opatrovníci a právni zástupcovia by mali byť kvalifikovaní a mali by
sa neustále vzdelávať v oblasti ochrany a blahobytu detí. Malo by sa to týkať
napríklad zručností, ktoré sú potrebné na uspokojenie konkrétnych potrieb
detí, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, alebo detí bez sprievodu.
4. Zodpovednosť: Vnútroštátne právne predpisy by mali zabezpečiť jasné
definovanie a monitorovanie systémov opatrovníctva, aby mohol byť
príslušný orgán volaný na zodpovednosť.
5. Udržateľnosť: Štáty by mali zabezpečiť dostatočné ľudské a finančné zdroje
určené na systémy opatrovníctva. Tieto zdroje by mali pokrývať aj
monitorovanie a odborné vzdelávanie.
6. Účasť detí: Deti by mali byť informované o všetkých aspektoch svojho
opatrovníctva a mali by sa na nich zúčastňovať. Patrí sem aj informovanosť
o ich právach a o tom, ako podať sťažnosť v prípade, že sa ich práva
nedodržiavajú.
Táto príručka poskytuje úradníkom a opatrovníkom v členských štátoch
konkrétne usmernenia ako môžu systémy opatrovníctva a jednotliví opatrovníci
odpovedať na špecifické potreby detí - obetí obchodovania s ľuďmi, a ako môžu
chrániť ich práva.
Táto príručka bude časom dostupná vo všetkých jazykoch Európskej únie.
Začiatkom roka 2015 agentúra FRA uverejní aj porovnanie systémov
opatrovníctva v krajinách Európskej únie.
Príručku si môžete prečítať tu: Opatrovníctvo pre deti bez rodičovskej
starostlivosti - príručka na posilnenie systémov opatrovníctva s cieľom
odpovedať na špecifické potreby detí, ktoré sa stali obeťami obchodovania s
ľuďmi.
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Poznámky pre vydavateľov:
 Iné práce agentúry FRA vo vzťahu k právam detí a azylu, migrantom
a hraniciam nájdete na jej webovej stránke. Patrí sem: porovnávacia
správa o obchodovaní s deťmi (2009) a správa o odlúčených deťoch
žiadajúcich o azyl (2010).
 Poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je poskytovať
politickým činiteľom na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni poradenstvo
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na základe dôkazov, a tým prispievať k informovanejším a cielenejším
diskusiám a politikám v oblasti základných práv.
Reakcia Európskej komisie na obchodovanie s ľuďmi a súvisiace štatistiky
o obchodovaní s ľuďmi sa nachádzajú na webovej stránke Komisie
zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
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