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Help een einde te maken aan kinderhandel
door voogdij te verbeteren
Kinderen zonder ouderlijke zorg lopen overal in de EU het risico
slachtoffer te worden van mishandeling of kinderhandel. Het Bureau van
de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) publiceert vandaag een
handboek om nationale voogdijstelsels voor kinderen in Europa te
versterken. Het handboek verschijnt in het kader van de EU-strategie
voor de uitroeiing van mensenhandel die de wezenlijke rol van voogden
bij de bescherming van kinderen tegen letsel erkent.
“Geen enkel kind zou zich alleen moeten voelen, of in de steek gelaten door het
land waarin zij wonen,” aldus FRA-directeur Morten Kjaerum. “Voogden zijn er
om kinderen te beschermen bij afwezigheid van de ouders. De rol en het werk
van voogden in de EU lopen echter uiteen. Dit handboek reikt zeer noodzakelijke
richtsnoeren aan die moeten bijdragen aan het versterken van de voogdijstelsels
in de EU om alle kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden beter te
beschermen.”
"We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen, vooral kinderen zonder ouderlijke
zorg, niet in de handen vallen van criminelen, die hun rechten schenden en
kinderen hun jeugd afnemen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en lopen een
groter risico slachtoffer te worden van mensenhandel. Kinderbescherming is dan
ook een hoeksteen van onze EU-wetgeving tegen mensenhandel en de voogdij
vervult een zeer belangrijke rol in de preventie van de mishandeling en
uitbuiting van kinderen. Kinderen zouden eerst en vooral als kind moeten
worden behandeld, ongeacht hun migrantenstatus," aldus de EU-commissaris
voor binnenlandse zaken Cecilia Malmström.
Er zijn vele redenen waarom kinderen gescheiden kunnen worden van hun
ouders. Eén hiervan is mensenhandel. Niet-begeleide kinderen en kinderen
zonder ouderlijke zorg in wooninstellingen lopen een groter risico verhandeld te
worden.
In het handboek van FRA wordt de belangrijke rol van voogden bij de
bescherming van kinderen tegen mishandeling en uitbuiting uitgelegd. Voogden
vervullen
een
centrale
rol
in
geïntegreerde
systemen
voor
de
kinderbescherming. Aangezien voogdij van land tot land verschilt in de EU,
wordt met het handboek gekeken naar de voornaamste beginselen en
kenmerken van voogdijstelsels in de EU.
Alle kinderen hebben dezelfde behoeften en gelijke rechten, ongeacht de reden
waarom ze gescheiden zijn van hun ouders. Dit onderstreept de noodzaak om
kinderbeschermingssystemen in de EU voor alle kinderen te versterken.
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In het handboek worden enkele gemeenschappelijke kernbeginselen en
belangrijke normen gepresenteerd om de omstandigheden van onder voogdij
staande kinderen te verbeteren. Deze zijn onder meer:
1. Non-discriminatie: alle kinderen hebben recht op hetzelfde niveau van
bescherming, ongeacht hun afkomst. De lidstaten van de EU zouden hiertoe
hun maatregelen inzake voogdij moeten harmoniseren.
2. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid: voogden moeten onafhankelijk en
onpartijdig kunnen optreden, waarbij zij zich laten leiden door wat het beste
is voor het kind.
3. Kwaliteit: voogden en wettelijke vertegenwoordigers zouden gekwalificeerd
moeten zijn en voortdurend moeten worden bijgeschoold op het gebied van
kinderbescherming en –welzijn, bijvoorbeeld in vaardigheden om tegemoet
te kunnen komen aan de bijzondere behoeftes van kinderen die slachtoffer
zijn geworden van mensenhandel of van niet-begeleide kinderen.
4. Verantwoording: het nationale recht zou moeten voorzien in een duidelijke
omschrijving van en toezicht op voogdijstelsels, zodat de relevante autoriteit
verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden.
5. Duurzaamheid: de landen zouden voldoende personele en financiële
middelen voor voogdijstelsels ter beschikking moeten stellen, zoals voor
toezicht en opleidingen.
6. Participatie van kinderen: kinderen zouden moeten worden geïnformeerd
over en betrokken worden bij alle aspecten van de voogdij. Zij zouden onder
meer bewust moeten worden gemaakt van hun rechten en van de wijze
waarop zij een klacht kunnen indienen indien hun rechten niet worden
geëerbiedigd.
Het handboek reikt ambtenaren en voogden in de lidstaten specifieke
richtsnoeren aan voor de wijze waarop voogdijstelsels en individuele voogden
tegemoet kunnen komen aan de bijzondere behoeftes van kinderen die het
slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en hun rechten kunnen
beschermen.
Het handboek zal in alle officiele EU talen beschikbaar worden gemaakt. FRA zal
begin 2015 ook een vergelijkend overzicht van voogdijstelsels in de EU
publiceren.
Ga voor het lezen van het handboek naar: Guardianship for children deprived of
parental care - A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the
specific needs of child victims of trafficking
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: media@fra.europa.eu /
Tel.: +43 1 580 30 642

Opmerkingen voor de redactie:
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Andere publicaties van FRA over de rechten van het kind en asiel,
migranten en grenzen zijn te vinden op de website van FRA. Enkele
hiervan zijn: een vergelijkend verslag over kinderhandel (2009); en een
verslag over alleenstaande, asielzoekende kinderen (2010).
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft het
mandaat om Europese en nationale beleidsmakers wetenschappelijk
onderbouwde adviezen te verstrekken en zo bij te dragen aan een beter
geïnformeerd en doelgerichter debat en beleid over grondrechten.
Het antwoord van de EU op mensenhandel en hiermee samenhangende
statistische gegevens over mensenhandel zijn te vinden op de website van
de Commissie gewijd aan de bestrijding van mensenhandel.
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