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Bekämpa handel med barn genom bättre förmyndarskap
I hela EU finns det föräldralösa barn som riskerar att utsättas för
övergrepp eller människohandel. I dag publicerar EU:s byrå för
grundläggande rättigheter (FRA) en handbok för att stärka de nationella
systemen för förmyndarskap för barn som en del av EU:s strategi för
utrotande av människohandel. I handboken framhålls den viktiga roll
som förmyndarna har för att skydda barnen.
– Inget barn ska behöva känna sig ensamt och bortglömt av den stat det bor i,
säger FRA:s direktör Morten Kjaerum. Förmyndarnas uppgift är att skydda
barnen när det inte finns föräldrar som kan göra det. Förmyndarnas roll och
arbete varierar dock mellan EU:s olika medlemsländer. Den här handboken ger
den vägledning som behövs för att stärka förmyndarsystemen i hela EU för att
skapa ett bättre skydd för utsatta barn.
– Vi måste se till att alla barn, och särskilt barn utan föräldrar, skyddas från
kriminella som kränker deras rättigheter och berövar dem deras barndom. Barn
är särskilt utsatta och löper större risk att bli offer för människohandel. Skyddet
för barnen är en av hörnstenarna i EU:s lagstiftning mot människohandel, och
förmyndarskap spelar en mycket viktig roll för att förhindra övergrepp och
utnyttjande av barn. Oavsett deras migrationsstatus ska barn i första hand
behandlas som just barn, säger Cecilia Malmström som är EU-kommissionär med
ansvar för inrikes frågor.
Det kan finnas många anledningar till varför barn har åtskilts från sina föräldrar.
Människohandel är en av dem. Ensamkommande barn och barn utan föräldrar
som bor på institutioner löper större risk att utsättas för människohandel.
I FRA:s handbok förklaras förmyndarnas viktiga roll när det gäller att skydda alla
barn från övergrepp och utnyttjande. De har en central uppgift i skapandet av
integrerade system för skydd av barn. Eftersom förmyndarsystemen varierar så
mycket mellan EU:s olika länder är syftet med handboken att främja en
gemensam uppfattning om förmyndarskapets huvudsakliga principer och
funktioner.
Oavsett varför man åtskilts från sina föräldrar har alla barn samma behov och
samma rättigheter. Detta understryker behovet av att stärka skyddssystemen
för barn i hela EU.
I handboken presenteras en uppsättning gemensamma principer och centrala
normer för att förbättra villkoren för barn som står under förmyndare, däribland
följande:
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1. Icke-diskriminering: Alla barn har rätt till samma skyddsnivå, oavsett
varifrån de kommer. Därför bör EU-länderna harmonisera sina bestämmelser
om förmyndarskap och sina förmyndartjänster.
2. Oberoende och opartiskhet: Förmyndare måste kunna handla oberoende
och opartiskt, med barnets bästa i främsta rummet.
3. Kvalitet: Förmyndare och juridiska ombud ska vara kvalificerade och få
fortlöpande utbildning i frågor rörande barns skydd och välfärd. Detta bör
exempelvis omfatta kompetens angående de särskilda behoven hos barn
som varit offer för människohandel eller ensamkommande barn.
4. Ansvarsskyldighet: Den nationella lagstiftningen bör se till att
förmyndarsystemen är tydligt definierade och övervakade så att det finns en
behörig myndighet som är ansvarig och redovisningsskyldig.
5. Hållbarhet: Länderna bör tillhandahålla tillräckliga mänskliga och finansiella
resurser för förmyndarsystemen, vilket också bör täcka övervakning och
utbildning.
6. Barnets delaktighet: Barnen bör informeras och göras delaktiga i alla
aspekter av sitt förmyndarskap. Detta innefattar även att de ska känna till
sina rättigheter och vem de kan vända sig till om dessa inte respekteras.
Handboken ger specifik vägledning till EU-ländernas myndigheter och
förmyndare om hur förmyndarsystemen och enskilda förmyndare kan möta de
särskilda behoven hos barn som varit offer för människohandel och skydda deras
rättigheter.
Handboken kommer senare att finnas tillgänglig på alla EU-språk. I början av
2015 kommer FRA också att offentliggöra en jämförande översikt över
förmyndarsystemen i EU.
Här kan du läsa handboken: Guardianship for children deprived of parental care
- A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of
child victims of trafficking.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30
642
Meddelande till redaktörerna:
 Mer om FRA:s arbete för barnets rättigheter och om asyl, migranter och
gränser hittar du på FRA:s webbplats. Här finns bland annat en
jämförande rapport om handel med barn (2009) och en rapport om
ensamkommande barn som söker asyl (2010).
 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
tillhandahåller evidensbaserad rådgivning till EU och nationella
beslutsfattare, och bidrar därigenom till mer välgrundad och bättre
målinriktad debatt och politik om grundläggande rättigheter.
 Information om EU:s svar på människohandel och relaterad statistik om
människohandel hittar du på kommissionens webbplats om kampen mot
människohandel.
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