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Sporočilo za javnost agencije FRA 

Dunaj, 30. junija 2014 

Pomoč pri odpravi trgovine z otroki preko boljšega 

skrbništva 

Otroci brez starševskega varstva po vsej EU so v nevarnosti, da 

postanejo žrtve zlorab ali trgovine z ljudmi. Danes je Agencija Evropske 

unije za temeljne pravice (FRA) v okviru strategije EU za odpravo 

trgovine z ljudmi, ki skrbnikom priznava ključno vlogo pri zaščiti otrok, 

izdala priročnik za okrepitev nacionalnih sistemov skrbništva za otroke v 

Evropi. 

„Noben otrok se ne bi smel počutiti samega in zapuščenega v državi, v kateri 

prebiva,“ pravi direktor agencije FRA Morten Kjaerum. „Vloga skrbnikov je, da v 

odsotnosti staršev zaščitijo otroke. Vendar se njihova vloga in delo razlikujeta po 

vsej EU. Ta priročnik vsebuje nujno potrebne smernice, ki naj bi pomagale 

okrepiti sisteme skrbništva po vsej EU za boljšo zaščito vseh ogroženih otrok.“ 

„Vsem otrokom, zlasti otrokom brez starševskega varstva, moramo zagotoviti 

varnost pred zločinci, ki kršijo njihove pravice in jih prikrajšajo za otroštvo. 

Otroci so posebno ranljivi, zanje pa velja večje tveganje, da postanejo žrtve 

trgovine z ljudmi. Zaščita otrok je temelj zakonodaje EU na področju boja proti 

trgovini z ljudmi, skrbništvo pa ima izjemno pomembno vlogo pri preprečevanju 

zlorab in izkoriščanja otrok. Otroci morajo biti ne glede na svoj priseljenski 

status predvsem obravnavani kot otroci,“ pravi evropska komisarka za notranje 

zadeve Cecilia Malmström. 

Obstaja veliko razlogov, zakaj utegnejo biti otroci ločeni od svojih staršev. 

Trgovina z ljudmi je le eden od njih. Za otroke brez spremstva in otroke brez 

starševskega varstva, ki bivajo v domovih, obstaja večje tveganje, da postanejo 

del trgovine z ljudmi. 

V priročniku agencije FRA je zapisano, kako pomembno vlogo imajo skrbniki pri 

zaščiti vseh otrok pred zlorabami in izkoriščanjem. Zlasti imajo ključno vlogo v 

integriranih sistemih varstva otrok. Glede na razlike v skrbništvu med državami 

članicami EU je cilj priročnika spodbujati skupno razumevanje glavnih načel in 

značilnosti sistemov skrbništva. 

Vsi otroci imajo ne glede na razloge za ločitev od staršev istepotrebe in enake 

pravice. To poudarja potrebo po okrepitvi sistemov varstva vseh otrok po vsej 

EU. 

V priročniku je navedena vrsta glavnih skupnih načel in ključnih standardov za 

izboljšanje pogojev otrok v skrbništvu. Ti vključujejo: 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
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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1. Nediskriminacijo: vsi otroci so upravičeni do enake ravni zaščite, ne glede 

na to, od kod prihajajo. Zato morajo države članice EU uskladiti predpise in 

storitve v zvezi s skrbništvom; 

2. Neodvisnost in nepristranskost: skrbniki morajo biti sposobni delovati 

neodvisno in nepristransko, pri njihovem delu pa jih mora voditi načelo, da 

naredijo tisto, kar je v najbolje za otroka; 

3. Kakovost: skrbniki in zakoniti zastopniki morajo biti kvalificirani ter se 

redno usposabljati na področju zaščite otrok in otroškega socialnega 

skrbstva. To mora vključevati na primer znanja in spretnosti za zadovoljitev 

posebnih potreb otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ali otrok brez 

spremstva; 

4. Odgovornost: z nacionalno zakonodajo je treba zagotoviti, da so sistemi 

skrbništva jasno opredeljeni in se jih nadzoruje, tako da se od zadevnega 

organa lahko zahteva odgovornost; 

5. Vzdržnost: države članice morajo za področje sistemov skrbništva 

zagotoviti dovolj človeških in finančnih virov, ki morajo zadoščati tudi za 

postopke nadzora in usposabljanje; 

6. Sodelovanje otrok: otroci morajo biti obveščeni o vseh vidikih svojega 

skrbništva in v njem tudi sodelovati. To vključuje tudi ozaveščenost o 

pravicah in o tem, kako se pritožiti, če se njihove pravice ne spoštujejo. 

Priročnik uradnikom in skrbnikom v državah članicah daje posebna navodila o 

tem, kako lahko sistemi skrbništva in posamezni skrbniki skrbijo za posebne 

potrebe otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ter zaščitijo njihove pravice. 

Priročnik bo pozneje na voljo v vseh jezikih EU: Agencija FRA bo na začetku 

leta 2015 izdala tudi primerjalno študijo sistemov skrbništva po vsej EU. 

Za ogled priročnika glej: Guardianship for children deprived of parental care - A 

handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of 
child victims of trafficking. 

Dodatne informacije so na voljo na: media@fra.europa.eu/ 

Tel. +43 158030642 

 

Opombe urednikom: 

 Druge publikacije agencije FRA o pravicah otrok ter azilu, migrantih in 

mejah so na voljo na spletni strani agencije FRA. Med njimi so: 

primerjalno poročilo o trgovini z otroki (2009) in poročilo o otrocih, ločenih 

od staršev, ki prosijo za azil (2010). 

 Naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je zagotavljati z 

dokazi podprte nasvete Evropski uniji in nacionalnim nosilcem odločanja, s 

tem pa spodbujati bolj informirane in bolj ciljno usmerjene razprave ter 

politike o temeljnih pravicah. 

 Odziv EU na trgovino z ljudmi in statistični podatki v zvezi z njo so na 

voljo na spletni strani Komisije za boj proti trgovini z ljudmi. 

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
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders
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://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/

