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Bezpečně a ve zdraví

1.1 Ozadje
V zadnjih letih v Evropo prihaja vedno več otrok brez spremstva in ločenih otrok. Leta 2012 je v Evropski
uniji in državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), Islandiji, Liechtensteinu, Norveški in
Švici, za azil zaprosilo skupaj 13.320 otrok - kar je več v primerjavi z 12.225 leta 20111 in 10.845 leta 2010.
Leta 2013 je bilo vloženih 12.430 prošenj.2 Vendar pa so te številke le delček celotnega števila otrok brez
spremstva in ločenih otrok, ki so zunaj svoje države izvora ali stalnega prebivališča in se nahajajo v državah
EU in EFTA.3 Mnogi otroci brez spremstva in ločeni otroci se ne prijavijo oblastem, ker tega ne morejo,
oziroma jih je strah, ali pa so jim sorodniki, vrstniki ali tihotapci svetovali, naj nadaljujejo pot v druge kraje.
Zaskrbljujoče je, da drugi ne morejo navezati stike z oblastmi, ker jih nadzorujejo njihovi trgovci z ljudmi
in so namenjeni za spolno, delovno ali drugo izkoriščanje v Evropi. Dodatne številke o teh otrocih se ne
pojavijo v statistikah, ker ne zaprosijo za mednarodno zaščito ali so bili obravnavani v posebnih postopkih
za otroške žrtve trgovine z ljudmi.
Otroci brez spremstva in ločeni otroci zapustijo države izvora iz razločnih razlogov. Bežijo lahko pred preganjanjem, oboroženim spopadom, izkoriščanjem ali revščino. Morda so jih poslali njihovi sorodniki ali
pa so odšli na lastno pobudo - da bi si zagotovili preživetje, izobrazbo, ali zaposlitev. Morda so se ločili od
družine med begom, ali se skušajo pridružiti staršem, oziroma drugim sorodnikom. Možno je, da so postali
žrtve trgovine z ljudmi. Pogosto gre za mešanico dejavnikov. Vendar, ne glede na okoliščine in razloge za
beg, imajo vsi otroci brez spremstva in ločeni otroci dve skupni temeljni značilnosti. So najprej in predvsem
otroci in jih je treba obravnavati kot takšne, prav tako pa so upravičeni do posebne zaščite in pomoči, saj so
začasno ali stalno prikrajšani za podporo svojega družinskega okolja.4
Sorazmerno veliko število otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki prihajajo ali se gibljejo znotraj Evrope,
za države še vedno pomeni še kako velik izziv. Sem spada pritisk na vire iz katerih se zagotavlja novodošlim
ustrezno oskrbo in pomoč, poišče člane družine in ugotovi otrokove največje koristi v iskanju trajne rešitve.
Poleg tega gre tudi za izziv državam, ki si prizadevajo spoštovati svoje obveznosti v skladu s Konvencijo o
otrokovih pravicah (KOP), Listino EU o temeljnih pravicah ter direktivami in predpisi EU.
Na povsem praktični ravni vprašanje otrok brez spremstva in ločenih otrok predstavlja v Evropi kompleksen problem, ki od vladnih agencij zahteva iskanje novih načinov sodelovanja v inovativnem okolju in z
novimi partnerji. Cilj tega dokumenta je tudi pomagati državam v njihovih prizadevanjih, kako uporabiti
načelo največje koristi po 3.1 členu KOP , ki določa, da “morajo otrokove koristi biti glavno vodilo pri vseh
dejavnostih v zvezi z otroki.”

1

Podatki Eurostat navedeni v „Evropska komisija, Delovni dokument za uslužbence Komisije o izvajanju Akcijskega načrta
za mladoletnike brez spremstva. Spremni dokument: Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Srednjeročno
poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva COM(2012) 554 končno, 28. september 2012,
http://goo.gl/GC5Zy2

2

Eurostat statistike za leto 2012 in 2013 na: http://goo.gl/W5bgmY

3

Evropska agencija za temeljne pravice (FRA), Ločeni otroci, prosilci za azil v državah članicah Evropske unije, December
2011, na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e539f1c2.html. Glej tudi Evropska komisija, Sporočilo Komisije za
Evropski parlament in Svet. Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010 - 2014), 6. maj 2010, COM(2010) 213/3, na
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe89602.html

4

Glej 20. člen ZN generalna skupščina, Konvencija o otrokovih pravicah, 20. november 1989, Združeni narodi, Serije pogodb
Vol. 1577, stran 3, na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html
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1.2 Razumevanje otrokove mobilnosti
Raziskava obravnava posebno ranljivost in potrebe po zaščiti otrok, ki migrirajo sami. Študija UNICEF,
Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in Mednarodne organizacije za delo (ILO) skupaj s številnimi
partnerji iz NVO.5 je raziskala dinamiko mobilnosti med otroci in mladimi v zahodni Afriki ter prispevala
k razumevanju širjenja tega pojava. Ta dinamika je bila raziskana leta 2014 tudi v študiji UNHCR v zvezi z
otroci, ki zapuščajo Centralno Ameriko in Mehiko.6 Mednarodna študija pod vodstvom UNHCR je dokumentirala selitev otrok vzdolž glavne prehodne poti v EU, Grčije, Italije in Francije in predlagala reševanje
pomanjkljivosti v zaščiti s pomočjo informiranja na sprejemnih območjih, svetovanja in napotitev.7 Več
študij UNICEF osvetljuje položaj otrok, žrtev trgovine z ljudmi v Evropi,8 med katerimi Trgovina z otroki v
nordijskih državah:Strategija ponovne presoje in nacionalni odzivi9 obravnava posebna politična priporočila
glede ukrepov za spoštovanje otrokovih največjih koristi, vključno s potrebo po oblikovanju teh ukrepov

8

5

PLAN, WARO, ENDA, Jeunesse Action (Akcija za mladino), AMWCY, ILO, Terre des hommes Foundation (Fundacija
Zemlja ljudi), IOM, Aide à l’Enfance–Suède (Pomagajte otrokom - Švedska), UNICEF WCARO, Kakšna zaščita za otroke, ki
se selijo v Zahodni Afriki?? Naša stališča in priporočila,Projekt skupne regionalne študije o mobilnosti otrok in mladih v Zahodni
Afriki, junij 2011, na: http://goo.gl/Y1fk7q

6

UNHCR, Otroci na begu: Otroci brez spremstva, ki zapuščajo Centralno Ameriko in Mehiko ter potreba po mednarodni zaščiti,
marec 2014, na: http://www.refworld.org/docid/532180c24.html

7

UNHCR, Zaščita otrok na poti, julij 2012. na: http://www.refworld.org/docid/522852c34.html

8

Povzetki v UNICEF, Trgovina z otroki v Evropi. Širša vizija o prednosti otrok. oktober 2007, na:
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ct_in_europe_full.pdf

9

UNICEF, Raziskovalni center Innocenti, Trgovina z otroki v nordijskih državah: Strategija ponovne presoje in nacionalni
odzivi, december 2011, na http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/nordic_countries.pdf
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s pomočjo določanja otrokovih največjih koristi (BID). Študija, ki jo je opravila Agencija EU za temeljne
pravice (FRA) je poudarila posebno problematiko zaščite otrok brez spremstva in ločenih otrok.10 Poleg
tega skupna študija OHCHR-UNICEF o pravnem uveljavljanju 3. člena KOP opisuje sodno prakso o načelu
največje koristi, ki se uporablja v zvezi z vprašanjem otrok migrantov.11 Dve študiji je naročil UNHCR leta
2010,12 in obravnavata položaj afganistanskih otrok, ki prihajajo v Evropo, poudarjata potrebo po uvedbi
postopkov za določanje največjih otrokovih koristi (BID) v industrializiranih državah. Ti študiji tudi priznavata, da so bile leta 2008 Smernice UNHCR za določanje otrokovih največjih koristi13 in Terenski priročnik UNHCR za izvajanje UNHCR BID smernic14 bile sestavljene za primere, kjer so UNHCR in njegovi
partnerji vodili odzive glede zaščite in jih ni mogoče uporabljati brez znatnega prilagajanja industrializiranim državam, ki imajo na splošno vzpostavljen bolj razvit sistem varstva otrok, azila in priseljevanja.

1.3 Uporaba načela največje koristi
V zadnjih letih je bilo veliko prizadevanj, da se načelo največje koristi vključi v politiko in zakonodajo. Proces je poganjala predvsem vključitev KOP na nacionalni ravni, vendar tudi preko regionalnih politik, kot je
na primer Akcijski načrt Evropske komisije (2010-2014) za mladoletnike brez spremstva.15
V tem načrtu je Komisija priznala potrebo po skupnem evropskem pristopu k zaščiti teh otrok s poudarkom na trajnih rešitvah. Ta je lahko v obliki vrnitve in ponovnega vključevanja v izvorni državi, podelitve
statusa mednarodne zaščite ali drugega zakonitega statusa, ki omogočajo otrokom uspešno integracijo v
državi prebivališča ali tretji državi, v kateri se je zanje našla druga rešitev. Ustrezno rešitev pa je kljub temu
mogoče določiti zgolj tako, da se oceni, kaj bi bilo v največjo korist posameznega otroka.
UNICEF in UNHCR želita državam pomagati v prepoznavanju optimalnih ukrepov za izpolnjevanje njihovih obveznosti do varstva pravic in največjih koristi otrok brez spremstva in ločenih otrok v Evropi. Otroci,
ki se znajdejo brez varstva staršev, so odvisni od držav za vzdrževanje njihovih pravic. Iskanje načinov, na
katere je to mogoče doseči, postaja vedno bolj zapleteno, a nič manj nujno.

10

FRA, Ločeni otroci, prosilci za azil, v državah članicah EU: primerjalno poročilo, december 2010, na
http://www.refworld.org/docid/4ecf71aeb.html

11

UNICEF, Pravno izvajanje 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah v Evropi: Primer otrokov migrantov vključno z otroci brez
spremstva, junij 2012, na: http://www.refworld.org/docid/513ae842.html

12

UNHCR, Drevesa se gibljejo le v vetru: študija afganistanskih otrok brez spremstva v Evropi, junij 2010, PDES, na:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21ae2a2.html. UNHCR, Glasovi afganistanskih otrok – Študija o otrocih, ki iščejo azil
na Švedskem, junij 2010, na: http://www.refworld.org/docid/4c19ec7f2.html

13

UNHCR, UNHCR Smernice o določanju otrokovih največjih koristi, maj 2008, na:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html

14

UNHCR, Terenski priročnik za izvajanje UNHCR BID smernic, november 2011, na:
http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html

15

Evropska komisija, Sporočilo Evropske komisije Parlamentu in Svetu - Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva
(2010 - 2014), 6. maj 2010, COM(2010) 213/3, na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe89602.html
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Pristojnost UNHCR, ki jo določa njegov Statut16 , je zagotavljanje mednarodne zaščite in iskanje
trajnih rešitev17 za stisko beguncev. Glede na velik delež otrok med prisilno razseljenimi ljudmi in
dejstvo, da se soočajo s specifičnimi nevarnostmi glede zaščite, je odziv na njihove posebne potrebe
ključna prednostna naloga. Prizadevanja UNHCR za zaščito prisilno razseljenih otrok so potrjena v
Okviru za zaščito otrok objavljenem junija 201218. Okvir postavlja Konvencijo o otrokovih pravicah
v središče pristojnosti UNHCR za zaščito in nadgrajuje politiko UNHCR ter obstoječe smernice za
zaščito otrok in ustrezne Sklepe Izvršnega odbora.19

UNICEF je na osnovi mandata Generalne skupščine Združenih narodov odgovoren, da se zavzema za
varstvo otrokovih pravic, pomaga izpolnjevati njihove osnovne potrebe in širi njihove možnosti za doseganje vseh potencialov. UNICEF deluje v skladu s KOP in se trudi, da otrokove pravice uvede kot pravne
obveznosti ter zagotovi etična načela ter mednarodne standarde ravnanja z otroki. UNICEF se zavzema
za zagotavljanje posebne zaščite otrokom, ki so v najbolj neugodnem položaju. Zagovorništvo otrokovih
pravic je temeljna dejavnost UNICEF-a kot mednarodne organizacije in Nacionalnih odborov UNICEF
v industrializiranih državah. Kot rečeno v Strategiji UNICEF za zaščito otrok20 bo “UNICEF podpiral
varstvo pravic otrok, tako da jih bo zagovarjal v razvitih državah in državah v razvoju, s pomočjo raziskav ter dokazov, obstoječih partnerjev in novih možnosti.”

10

16

ZN Generalna skupščina, Statut Urada UNHCR, 14. december 1950, A/RES/428(V), http://goo.gl/9ma5cX,
(“UNHCR Statute”).

17

Glej 1. člen Statuta urada UNHCR, sprejetega z Resolucijo Generalne skupščine 428 (V) 14. decembra 1950, A/RES/428(V).
Statut izrecno pooblašča Visokega komisarja za zagotavljanje zaščite, tako da “pomaga vladnim in zasebnim prizadevanjem
za krepitev prostovoljnega vračanja ali prilagoditve znotraj novih nacionalnih skupnosti” (8 /c/. člen) ter poziva države, naj
sodelujejo v krepitvi in prilagajanju beguncev zlasti s pospeševanjem njihove naturalizacije (2 /e/. člen). Glede ponovne
naselitve v tretji državi glej 9. člane Statuta UNHCR; glej tudi 2 (f). člen o potnih in drugih listinah za omogočanje ponovne
naselitve; 2 (g) in 8 (e). člen o prenosu begunčevega premoženja v tretje države. ZN Generalna skupščina, Statut Urada
Visokega komisariata za begunce, 14. december 1950, A/RES/428(V), http://www.refworld.org/docid/3ae6b3628.html

18

UNHCR, Okvir za zaščito otrok, junij 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fe875682.html

19

Sem spadajo UNHCR Smernice za politiko in postopke za obravnavanje otrok brez spremstva, ki iščejo azil, Februar 1997,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html, UNHCR Smernice za določanje otrokovih največjih koristi, maj 2008,
http://www.refworld.org/docid/48480c342.html, UNHCR, UNHCR Smernice za mednarodno zaščito Št. 8: Prošnje otrok
za azil po 1(A) 2 in 1(F). členu Konvencije 1951 in/ali Protokolu 1967o statusu beguncev, december 2009, HCR/GIP/09/08
http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html, UNHCR, Terenski priročnik za izvajanje UNHCR BID smernic, november
2011, http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html ter Izvršni odbor programa Visokega komisariata, Sklep Št.. 107 o
Ogroženih otrocih, 5. oktober 2007, Št. 107(LVIII) – 2007, na: http://www.refworld.org/docid/471897232.html

20

UNICEF, Strategija zaščite otrok, maj 2008, http://www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf
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1.4 Cilj tega dokumenta
Cilj tega dokumenta je podpreti države EU in EFTA v uveljavljanju načela največje koristi kot prvega premisleka, kadar se na svojem ozemlju ukvarjajo z otroci brez spremstva in ločenimi otroci. Dokument priznava,
da ima uveljavljanje tega načela lahko različne oblike in torej noče predpisovati niti struktur, niti postopkov.
Kljub temu pa ponuja predloge, ki jih države lahko izberejo in jih kot sestavine vključijo za izpolnjevanje
mednarodnih pravnih standardov ter obveznosti.
Priznava pomembne sprejete ukrepe in širino obstoječih izkušenj ter izkorišča primere praks držav članic
EU in nekaterih drugih. Te znamenite prakse predstavljajo podobo v specifičnem časovnem okviru in so
izbrane za prikazovanje možnih načinov strukturiranja postopkov in zbujanje zaupanja načinov, na katere
se sistemi zaščite otrok lahko razvijajo, kot to zahtevajo potrebe in pogoji delovanja sistemov. V času objave
prispevka je več držav v postopku oblikovanja in uvajanja postopkov ter struktur za uveljavljanje načela
največje koristi in upamo, da bo ta dokument ta prizadevanja podprl.
Ta dokument je nastal predvsem za oblikovalce politik in javne ter zasebne ustanove v državah EU in EFTA,
ki želijo uvesti ali izboljšati ureditev za prepoznavanje otrok brez spremstva in ločenih otrok ob upoštevanju predvsem njihovih največjih koristi, tudi kadar zanje iščejo trajne rešitve. Zanimati utegne tudi druge
udeležence v sistemu zaščite otrok, kot so odvetniki, socialni delavci, zastopniki/skrbniki, pravosodje in
varuhi otrokovih pravic. Čeprav dokument torej temelji na regionalnih pravnih in političnih okvirih, se
načelo največje koristi po 3. členu KOP nanaša na vse države, ki so ratificirale KOP. Zato lahko navdahne
druge države, ki razvijajo ali izboljšujejo svoje sisteme zaščite otrok, mednarodne zaščite in priseljevanja.
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Pravice teh otrok so vključene v mednarodno in regionalno pravo ter nadalje uporabljene v politikah in
smernicah v evropskem okviru. Čeprav ta dokument ni namenjen širši pravni razpravi, to poglavje na kratko opisuje pravne podlage načela največje koristi kot napotek in opomnik glede pravnih osnov na katerih
temeljijo ti dokumenti.

2.1 Mednarodno pravo
Konvencijo o otrokovih pravicah,21 ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra
1989, so ratificirale vse države članice Združenih narodov razen treh.22
Je glavni pravni akt o varstvu otrok. Vključuje štiri splošna načela:
• Otrokove največje koristi (3. člen)
• Nediskriminacijo (2. člen)
• Pravico do življenja in preživetja ter razvoja (6. člen)
• Pravico do zaslišanja/izražanja svojega mnenja (12. člen)
Poleg teh štirih načel KOP zagotavlja več temeljnih pravic med katere spadajo med drugim potreba po
zaščiti pred zlorabo, izkoriščanjem in zanemarjanjem ter pomen otrokovega telesnega in umskega razvoja.
Še posebej izpostavlja vlogo družine v zagotavljanju nege otrokom, posebne potrebe otrok po varstvu, če so
prikrajšani za družinsko okolje in potrebe otrok, prosilcev za azil, ter begunskih otrok.
Odbor za otrokove pravice izdaja Splošne komentarje, da državam zagotovi veljavne smernice glede tolmačenja in uveljavljanja KOP . Glede otrok brez spremstva in ločenih otrok so najpomembnejši KOP Splošni
komentar Št. 6 o ravnanju z otroki brez spremstva in ločenimi otroki zunaj njihove izvorne države,23 KOP
Splošni komentar št. 12 o otrokovi pravici do zaslišanja,24 KOP Splošni komentar št. 14 o otrokovih največjih koristi25 in KOP Splošni komentar št. 5 o splošnih ukrepih za izvajanje.26

21

ZN Generalna skupščina, Konvencija o otrokovih pravicah, 20. november 1989, Združeni narodi, Serije pogodb, Vol. 1577,
stran 3, na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html

22

Somalija, Južni Sudan in Združene Države Amerike.

23

ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni komentar št. 6 (2005): Ravnanje z otroci brez spremstva in ločenimi otroci zunaj
njihove izvorne države, 1. september 2005, CRC/GC/2005/6, na:http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html

24

ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni komentar št. 12 (2009): Pravica otroka do zaslišanja, 20. Julij 2009,
CRC/C/GC/12, na: http://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html

25

ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni komentar št. 14 (2013) o pravici otrok, da se njihove največje koristi prednostni
upoštevajo (3. člen, odstavek 1), 29. maj 2013, CRC /C/GC/14, na: http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html

26

ZN Odbor za otrokove pravice, Splošni komentar št. 5 (2003) Splošni ukrepi za izvajanje, 27. november 2003,
CRC/GC/2003/5, na: http://www.refworld.org/docid/4538834f11.html
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2.2 Regionalna zakonodaja in politika
Ogrodje Evropskega Sveta za varstvo človekovih pravic je sestavljeno iz vrste pravnih aktov o človekovih
pravicah, od katerih sta najpomembnejša dva, Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP)27 in Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (Konvencija proti trgovini z ljudmi).28
24. člen Listine o temeljnih pravicah Evropske unije29 navaja, da imajo otroci pravico do potrebnega varstva
za zagotovitev njihove dobrobiti in da se morajo upoštevati predvsem otrokove koristi pri vseh ukrepih javnih organov in zasebnih ustanov, ki se nanašajo na otroke. Maja 2010 je v odziv na Stockholmski program,30
ki določa prednostne naloge EU na področju pravosodja, svobode in varnosti, vključno z obmejno kontrolo
in zagotovitvijo mednarodne zaščite za ranljive posameznike v obdobju 2010–2014, je Evropska komisija
sestavila Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010–2014).31 Ti dokumenti postavljajo v ospredje
skupen pristop EU k sprejemu teh otrok in ugotavljanje trajnih rešitev zanje. Akcijski načrt ni zavezujoč
za države članice EU. Posebej ugotavlja, da zakonodajni akti EU o azilu, priseljevanju in trgovini z ljudmi
neposredno ali posredno obravnavajo poseben položaj otrok brez spremstva in zagotavljajo uveljavljanje
njihovih pravic.32 Strategija EU proti trgovini z ljudmi tudi vsebuje pomembne določbe o postavljanju največjih koristi na prvo mesto, zlasti otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi in pooblašča Agencijo EU za temeljne
pravice (FRA)
za izdelavo modela za skrbnike in pravne zastopnike žrtev tega kaznivega dejanja.33 Več direktiv EU in predpisov o državljanih tretjih držav, tudi oseb, ki utegnejo potrebovati mednarodno zaščito, se izrecno nanaša
na otrokove pravice na splošno, predvsem pa na načelo največje otrokove koristi. Sem kronološko spadajo:
• Direktiva o pravici do združitve družine34
• Direktiva o dovoljenjih za prebivanje žrtev trgovine z ljudmi35
• Direktiva o vračanju36
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27

Svet Evrope, Konvencija Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin dopolnjena s Protokoloma št. 11 in 14,
4. november 1950, ETS 5, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html

28

Svet Evrope, Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, 16. maj 2005, CETS 197, na:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/43fded544.html

29

Evropska unija, Listina o temeljnih pravicah Evropske unije, 26. oktober 2012, 2012/C 326/02, na:
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b70.html

30

Evropska komisija, Končno sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskemu in socialnemu
odboru in Odboru regij o zagotavljanju območja svobode, varnosti in pravice za evropske državljane, Akcijski načrt za izvajanje
Stockholmskega programa, 24. april 2010 COM(2010) 171, http://goo.gl/rssDN

31

Evropska komisija, Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, Akcijski načrt za mladoletnike brez
spremstva (2010 - 2014), 6. maj 2010, COM(2010) 213/3, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe89602.html

32

Ob zaključku obdobja Akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva 2010-2014, bo ES ocenil Akcijski načrt. Evropski
parlament je pozval k oblikovanju strateških smernic v resoluciji z dne 12. septembra 2013 o položaju mladoletnikov brez
spremstva v EU (2012/2263(INI), http://goo.gl/IUkqmj

33

Agencija EU za temeljne pravice (FRA), Skrbništvo za otroke, ki so prikrajšani za starševsko varstvo – Priročnik za krepitev
sistemov skrbništva za izpolnjevanje posebnih potreb otrok, žrtev trgovine z ljudmi, http://goo.gl/Ytfu4O

34

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva 2003/86/EC z dne 22. septembra 2003 o pravici do združevanja družine,
3. oktober 2003, http://goo.gl/8uRUl

35

Svet Evropske unije, Direktiva Sveta 2004/81/EC z dne 29. aprila 2004 o dovoljenjih za prebivanje izdanih državljanom tretjih
držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s
pristojnimi organi, 6. avgust 2004, http://goo.gl/m1Dd4z

36

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva 2008/115/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008
o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, 24.
december 2008, http://goo.gl/b4mct

Živi in zdravi

• Direktiva o preprečevanju trgovine z ljudmi37
• Direktiva EU o dolgoročnem prebivanju38
• Zakonik o schengenskih mejah39
EU je sprejela pet drugotnih aktov, ki dopolnjujejo Skupni evropski azilni sistem (CEAS), med katere spadajo:
• Prenovljena Kvalifikacijska direktiva40
• Prenovljena Dublinska in EURODAC uredba41
• Prenovljena Direktiva o azilnih postopkih42
• Prenovljena Direktiva o sprejemnih pogojih43
Ti pravni in politični instrumenti docela vključujejo načelo največje koristi in predstavljajo pomembna
varovala ter standarde, ki jih bodo morale države članice EU spoštovati. Predpisi so pričeli veljati januarja
2014. Glede direktiv je prenos v nacionalno zakonodajo predviden do 20. julija 2015.

37

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju trgovine z
ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, OJ L 101, 15 April 2011, na: http://goo.gl/qNBHYk

38

Svet Evropske unije, Direktiva 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta
2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (Besedilo pomembno za EEA), 19.
maj 2011, http://goo.gl/6w0I7L

39

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Uredba (EU) No 610/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013
o spremembah Uredbe (ES) Št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) C) No
1683/95 in (ES) št. 539/2001ter Uredbe (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, 29. junij 2013,
http://goo.gl/XPjE1b

40

Svet Evropske unije, Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite.,
glede enotnega statusa beguncev ali oseb upravičenih do subsidiarne zaščite in glede vsebine te zaščite (prenovljena), OJ L 337,
December 2011, strani 9-26, na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f197df02.html

41

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Uredba (EU) št. 604/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, ali oseba brez državljanstva (prenovljena), 29. junij 2013,
na: http://goo.gl/XnJ2mV; in Svet Evropske unije in Evropski parlament, Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema “Eurodac”za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe
Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice odgovorne za obravnavanje prošnje
za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva in o zadevah
za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene
kazenskega pregona ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (prenovljena), 29. junij 2013, http://goo.gl/W0nYKA

42

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovljena), 29. junij 2013, L 180/60,
http://www.refworld.org/pdfid/51d29b224.pdf

43

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013o
standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovljena), 26. junij 013, http://goo.gl/rn9hMT
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Diagram 1:

Od teorije do prakse: uveljavljanje načela največje koristi
Načelo največje koristi
3.1 člen KOP

Dejanja, ki
vplivajo na
vse otroke
ali spremstva
skupine otrok
Ukrepi splošne
narave, ki oblikujejo
in vplivajo na proces
največjih koristi za
posamezne otroke

Zakonodaja

Dejanja, ki vplivajo na posamezne otroke
Ukrepi za ugotavljanje največjih koristi otroka brez

Ocenjevanje največjih
koristi (BIA)
Vsa dejanja, ki vplivajo na
posamezne otroke brez
spremstva in ločene otroke,
kot del stalnega procesa,
npr. varna nastanitev in
oskrba, ocenjevanje starosti
po potrebi, iskanje družine,
ustrezno zdravstvo in
šolstvo.

BIA zaščitni ukrepi
Primeri:
• Določanje skrbnika/
zastopnika
• Pravno svetovanje/
zastopanje
• Dostop do
pritožbenega
mehanizma
• Tolmač

Politika
Procesno načrtovanje
Postopki
Dodeljevanje
sredstev

Odločitev kakšna
mednarodna zaščita
ali proces priseljevanja
je v otrokovo največjo korist

Določanje največjih
koristi (BID) ukrepi
Uraden postopek za
določanje trajnih rešitev
za posameznega otroka
brez spremstva ali ločenega
otroka, ob upoštevanju
otrokovih potreb po oskrbi
in varstvu, katerega izid
je priporočilo glede npr.
integracije, rešitve v tretji
državi ali vrnitev v izvorno
državo, ali državo stalnega
prebivališča, v korist otroka
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Živi in zdravi

• Otroku prijazni
razgovori za
zagotavljanje
predvsem otrokovih
največjih koristi
• Participacija otrok

Dodatni BID zaščitni
Primeri:
• Pisno utemeljeno
priporočilo
• Priložen spis/dosje
• Multidisciplinarnost
• Neodvisno odločanje
in mehanizmi za
pritožbe/sodno
varstvo

2.3 Dodatni operativni okviri
Ta dokument tudi vsebuje dodatne operativne okvire, v glavnem smernice UNICEF in UNHCR za izvajanje
ustreznih pristojnosti posebej za otroke brez spremstva in ločene otroke. Vključene so tudi podprte izjave
drugih organizacij, ali skupne izjave. Mednje spadajo:
• UNHCR Begunski otroci: Smernice za varstvo in oskrbo (1994)44
• UNHCR ExCom (Izvršni odbor) Sklep št. 107 o ogroženih otrocih45
• UNHCR Smernice za določanje največjih koristi (2008)46
• UNHCR Smernica o mednarodni zaščiti št. 8: Prošnje za azil otrok po 1(A)2 in 1(F). členu Konvencije
1951 in/ali Protokolu 1967 o statusu beguncev (2009)47
• UNHCR Terenski priročnik za BID (2011)48
• UNHCR Osnove za zaščito otrok, 201249
• UNHCR Poročilo o vprašanju zaščite otrok: Otroku prijazni postopki (v pripravi)
• UNICEF Smernice za zaščito žrtev trgovine z otroki (2006)50
• UNICEF Vodič glede varstva pravic otrok, žrtev trgovine z ljudmi v Evropi (2006)51
• Strategija UNICEF za varstvo otrok52
• UNICEF Ocenjevanje starosti: Tehnično obvestilo (2013)53
• Skupni komentar ZN na Direktivo EU o trgovini z ljudmi54
• Program za otroke brez spremstva v Evropi (SCEP) Načela dobre prakse (4. izdaja)
(podprla UNICEF in UNHCR)55

44

UNHCR, Begunski otroci: Smernice za varstvo in oskrbo, Ženeva, 1994, http://www.unhcr.org/3b84c6c67.html

45

Izvršni odbor za program Visokega komisariata, Sklep o ogroženih otrocih, 5. oktober 2007, Št.. 107 (LVIII) na:
http://www.unhcr.org/4717625c2.html

46

UNHCR, Smernice za določanje otrokovih največjih koristi otrok, maj 2008, http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf

47

UNHCR, Smernica o mednarodni zaščiti št 8: Prošnje za azil otrok po 1(A)2 in 1(F). členu Konvencije 1951 in/ali Protokola
1967 o statusu beguncev, December 2009 http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html

48

UNHCR, Terenski priročnik za izvajanje UNHCR BID smernic, november 2011, na:
http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html

49

UNHCR, Osnove za zaščito otrok, junij 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fe875682.html

50

UNICEF, Smernice za zaščito žrtev trgovine z otroki, september 2006,
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf

51

UNICEF, Vodič glede varstva pravic otrok, žrtev trgovine z ljudmi v Evropi, 2006, http://goo.gl/rJCicC

52

UNICEF, Strategija za varstvo otrok, maj 2008, http://www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf

53

UNICEF, Ocenjevanje starosti: Tehnično obvestilo, januar 2013, http://www.refworld.org/docid/5130659f2.html

54

UNHCR, OHCHR, UNICEF, UNDOC, ZN Ženske in ILO, Skupni komentar ZN o Direktivi EU. Pristop na osnovi človekovih
pravic. Preprečevanje, Boj, Zaščita: Trgovina z ljudmi, november 2011, http://goo.gl/okpWUB

55

Program za otroke brez spremstva v Evropi (SCEP), Načela dobre prakse, marec 2010, četrta prenovljena izdaja,
http://www.refworld.org/docid/415450694.html
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Bezpečně a ve zdraví

Ta dokument se nanaša na načelo največje koristi v okviru Konvencije ZN o otrokovih pravicah (KOP) po
3.1. členu, ki navaja:

“

	Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne
bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali
zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.”

Načelo največje koristi se tiče vseh otrok brez razlikovanja , vključno z otroki brez spremstva in ločenimi
otroki, ki so ogroženi in zunaj svoje izvorne države.56 Velja ne glede na to, ali so otroci državljani, tujci, državljani EU, državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva. V skladu s 1. členom KOP otrok pomeni
vsako človeško bitje, mlajše od 18 let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost
doseže že prej. Oseba, ki je mlajša od 18 let, mora torej veljati za otroka, ne glede na stopnjo njene zrelosti,
razen če zakonodaja, ki se uporablja za otroka, ne določa drugače.
Gornje načelo se uporablja pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki kot skupino, na primer, ko država oblikuje
zakonodajo in politiko, ali dodeljuje sredstva ter pri vseh dejavnostih, ki se tičejo posameznih otrok. (Glej
Diagram 1, “Od teorije do prakse: uveljavljanje načela največje koristi ”)
Odbor za otrokove pravice opredeljuje otrokove največje koristi v Splošnem komentarju št. 14 KOP57 kot
tridelen koncept:
• Vsebinska pravica: pravica otroka, da se ocenijo njegove največje koristi kot glavno vodilo.
• P
 ravno načelo: pomeni, da je treba izbrati interpretacijo, ki najbolj služi otrokovim največjim koristim,
če je pravna določba odprta več kot eni sami interpretaciji.
• P
 ostopkovno pravilo: kadarkoli se sprejme odločitev, ki bo vplivala na določenega otroka, skupino otrok ali otroke na splošno, mora proces odločanja vsebovati ocenjevanje možnih posledic (pozitivnih ali
negativnih) na odločitev o tem otroku.
Pojma ocenjevanje največjih koristi (BIA) in določanje največjih koristi (BID) lahko razumemo kot del
istega procesa, ki se začne brž ko odkrijemo otroka brez spremstva ali ločenega otroka in se konča, ko se
otroku zagotovi trajna rešitev za njegov položaj ločene ali razseljene osebe iz izvorne države, ali kraja stalnega prebivališča. (Glej diagram 2, “Od prihoda do trajne rešitve: uporaba načela največje koristi .”)

56

ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni komentar št. 6 (2005): Obravnavanje otrok brez spremstva in ločenih otrok
zunaj njihove izvorne države, 1. september 2005, CRC/GC/2005/6, http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html;
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Ocenjevanje največjih koristi (BIA) je preprost trajajoč postopek za odločanje o takojšnjih ukrepih v otrokovo največjo korist, kot npr. , posredovanje na področju varstva in oskrbe. Postopek ocenjevanja največjih
koristi lahko poteka na različnih točkah, kadarkoli ukrepamo ali načrtujemo ukrepe, ki lahko vplivajo na
otroka. Sem spadajo osebni razgovori ali posveti z otrokom in dodatno zbiranje podatkov po potrebi s strani strokovnjakov, ki imajo strokovno znanje in veščine na področju varstva otrok ter po potrebi presojanje
otrokovih okoliščin. Ta proces se lahko označi različno v različnih sistemih varstva otrok, vključno, na primer, z ocenjevanjem varstva, primera itd.. Ključna značilnost teh je celovitost in da jih izvajajo uslužbenci
z ustreznim strokovnim znanjem. Odbor za otrokove pravice je tudi ugotovil, da naj ocenjevanje največjih
koristi v idealnem smislu “upošteva, da se bodo otrokove zmožnosti razvijale” in “…upošteva ukrepe, ki
jih je mogoče ponovno preučiti ali prilagoditi, namesto da se sprejmejo dokončne nepreklicne odločitve.”58
Določanje največjih koristi (BID) pa je bolj uraden postopek za sprejemanje pomembnih odločitev, ki
bodo temeljito vplivale na otrokov razvoj v prihodnje. Tako kot pri ocenjevanju največjih koristi gre za
osebne razgovore in posvete z otrokom s strani usposobljenih strokovnjakov, toda zaradi pomembnosti
odločitve, določanje največjih koristi zahteva podrobne podatke o otroku, zbrane tekom postopka v zvezi
z njegovimi največjimi koristmi in pomeni višjo stopnjo preučevanja ter neodvisnosti. Ocenjevanje tistega,
kar bi bile največje otrokove koristi , je torej prvi pogoj za sprejemanje daljnosežne odločitve glede otroka.
KOP Splošni komentar št. 14, odst. 20 navaja, da vsak ukrep države nujno ne vključuje celotnega in uradnega postopka ocenjevanja in določanja otrokovih največjih koristi . Toda, če bo imela odločitev velike posledice za otroka ali otroke, sta primerna višji nivo varstva in natančnejši postopek. To pomeni naslednje: čim
večje posledice bo imela odločitev na otroka in otrokov prihodnji razvoj, tem več postopkovnih jamstev
je treba uvesti za sprejem takšne odločitve. Gre torej za širjenje ali stopnjevanje ravni, oziroma števila
jamstev. Ocenjevanje največje koristi se izvaja za odločitve, ki imajo manj daljnosežne posledice za otroka,
medtem ko je treba bolj važne odločitve formalno upoštevati s strogimi postopkovnimi jamstvi, kar pomeni
določanje največjih koristi (BID).
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Živi in zdravi

RUBRIKA 1: JAMSTVA
Načelo največje koristi je zapisano v KOP Splošnem komentarju št. 14:

“

	Če bo odločitev močno vplivala na otroka ali otroke so za upoštevanje
otrokovih največjih koristi primerni višji nivo varstva in podrobnejši postopki.”

Sledijo primeri jamstev, ki jih lahko uvedejo evropske države:
Neodvisni zastopnik ali skrbnik: Otroci brez spremstva ali ločeni otroci so v izrecno slabšem položaju
brez varstva svojih staršev in potrebujejo podporo zastopnika, ki je neodvisen od organov, ki odločajo
o njihovi prošnji za zaščito, in jim lahko pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Odsotnost možnega
konflikta interesov zagotavlja, da varstvo otrokovih pravic ne bo v nasprotju z vlogo, ali institucionalno
pristojnostjo, ki jo sicer ima skrbnik. Študije59 kažejo, da otroci cenijo navzočnost neodvisnega
zastopnika in pogosto potrebujejo več osebnih odnosov s to osebo.60
Otroku prijazno informiranje: Otroci morajo biti seznanjeni s posledicami postopkov, različnimi
možnostmi, ki so jim na voljo, in s svojimi obveznostmi. Potrebujejo tudi informacije, ki jim pomagajo
izraziti stališča in tudi o tem, kako se ta stališča upoštevajo. Za to razumevanje jim je treba posredovati
razpoložljive informacije na takšen način in v takšnih okoliščinah, da bo lahko otrok docela razumel
položaj v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.61
Prednostna obravnava: Ta spoštuje dejstvo, da se časovni faktor bolj nanaša na otroke spričo
sorazmerno kratke poti njihovega razvoja. Kljub temu pa se postopka ne sme pospešiti na račun
spoštovanja otrokovih pravic ali potrebe po ustreznem času, da pridobi zaupanje v okolju, izraža svoja
stališča in dobi potrebno pomoč ter podatke o možnih izbirah.62
Pravno zastopanje in svetovanje: Otrok ima pravico do neodvisnega pravnega svetovanja in
zastopanja, zlasti glede odločitev, ki bistveno vplivajo na njegovo prihodnost.63
Pisna, utemeljena odločba: Pisna odločba o ugotovljenih največjih koristih otroka mora ponovno
navesti načine, na katere je bilo izvedeno ocenjevanje/določanje teh koristi , vključno z dejavniki, ki
so imeli pri tem največjo težo. Ni dovolj samo izjava, da so bile otrokove največje koristi ocenjene in
določene. Vsak dejavnik in kako je bil upoštevan ter kakšen pomen je imel posamezen dejavnik je
treba obrazložiti kot osnovo odločitve.64
Tolmačenje: Da lahko docela razume in dobi priložnost za sodelovanje, mora biti otroku zagotovljeno
tolmačenje v njegovem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razume.65
Revizija odločbe: Običajno se je možno pritožiti zoper odločbo o mednarodni zaščiti/odločbo o
priseljevanju.66 Če pride do spremembe okoliščin (izsleditev družinskih članov, ali ko ugotovljene
trajne rešitve dolgo časa ni mogoče izvesti), je treba zaradi revizije in ponovnega pregleda spet sprožiti
postopek določanja največjih koristi (BID).
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Agencija EU za temeljne pravice (FRA), Ločeni otroci, prosilci za azil v državah članicah EU: primerjalno poročilo, december
2010, http://www.refworld.org/docid/4ecf71aeb.html
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Trajna rešitev v kontekstu otrok brez spremstva in ločenih otrok je argumentirana rešitev, ki zagotavlja,
da se bo otrok brez spremstva ali ločeni otrok razvil v odraslo osebo, v okolju, ki bo izpolnjevalo njegove
potrebe in uresničevalo njegove pravice po KOP, v katerem ne bo v nevarnosti pred preganjanjem ali resno
škodo. Ker bo trajna rešitev imela zanj temeljne dolgoročne posledice, bo podvržena postopku določanja
največjih koristi (BID). Trajna rešitev konec koncev omogoča otroku pridobiti, ali ponovno pridobiti popolno zaščito države.67
Otrok brez spremstva ali ločeni otrok se kot izraz razume v kontekstu KOP , EU direktiv o azilu, Direktive
o preprečevanju trgovine z ljudmi in Sklepa UNHCR EXCOM št. 10768 ter je opredeljen v Smernicah za politiko in postopke za obravnavanje otrok brez spremstva in ločenih otrok69 ter Medresorskih vodilnih načel
o otrocih brez spremstva in ločenih otrocih.70 Te obravnavajo otroke brez spremstva kot vse osebe, mlajše
od 18 let, ki se nahajajo zunaj izvorne države ali države običajnega prebivališča in so ločene od obeh staršev
ter drugih sorodnikov in za katere ne skrbi odrasla oseba, ki je po zakonodaji ali običajih za to odgovorna.
Ločeni otroci so lahko ločeni od obeh staršev oziroma prejšnjega zakonsko ali po običaju določenega skrbnika, vendar ne nujno od drugih sorodnikov. Sem spadajo otroci, ki jih spremljajo drugi odrasli družinski
člani.
Izvršni odbor UNHCR v svojem Sklepu št. 107 opredeljuje otroke, ki veljajo za visoko ogrožene, kot tiste
otroke, na katere vplivajo rizični dejavniki, ki so posledica širšega okolja in tveganja, kot posledica individualnih okoliščin, ob upoštevanju kumulativnih učinkov izpostavljenosti raznim rizičnim dejavnikom.
Odbor meni, da individualni rizični dejavniki med drugim vključujejo: dejstvo, da so brez spremstva ali
ločeni, zlasti v gospodinjstvih, ki jih vodijo otroci in tisti, ki jih spremljajo nasilni ali izkoriščevalski odrasli
; otroci brez državljanstva; mladostniki , predvsem dekleta, ki so matere in njihovi otroci; žrtve trgovine z
otroki in spolne zlorabe, vključno s pornografijo, pedofilijo in prostitucijo; otroci, ki so preživeli mučenje ali
nasilje, zlasti spolno nasilje in nasilje po spolu ter druge oblike zlorab in izkoriščanja; otroci, ki se poročijo
mlajši od starosti predpisane v nacionalni zakonodaji in/ali otroci v prisilni zakonski zvezi; otroci, ki so
povezani ali so bili povezani z oboroženimi silami ali skupinami; otroci v priporu; otroci, ki trpijo zaradi
družbene diskriminacije; otroci z duševno ali telesno invalidnostjo; otroci, ki živijo, ali so okuženi s HIV in
AIDS; otroci, ki trpijo zaradi drugih hudih bolezni in otroci, ki niso v šoli.
V tem kontekstu je otrok žrtev trgovanja vsaka oseba mlajša od 18 let, ki je žrtev dejanj novačenja, prevoza,
premestitve, dajanja zatočišča ali sprejemanja za namen izkoriščanja bodisi v državi ali zunaj nje, tudi če ni
bilo uporabljeno nobeno od naslednjih sredstev: sila, prisila, ugrabitev, prevara, zloraba pooblastil ali druga
oblika zlorabe.71
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Diagram 2:

Od prihoda do trajne rešitve: uporaba načela največje koristi

Prihod/odkritje

Postopkovna
jamstva veljajo
od prihoda do
trajne rešitve:

Dostop do ozemlja in (uvodna) identifikacija

• Dodeliti tolmača,
zastopnika/
skrbnika

Registracija in dokumentacija, takojšnja
napotitev službe za varstvo otrok

Načrtovanje postopka

• Zagotoviti pravno
svetovanje ali
zastopanje
• Omogočiti otroku
sodelovanje v
skladu s starostjo
in zrelostjo

Odločitve glede ustreznega postopka azila/
priseljevanja in drugi ukrepi vključno z
ocenjevanjem potreb in zagotavljanjem storitev
v največjo korist otroka

Zagotavljanje storitev

Prošnja za mednarodno
ali drugo obliko zaščite
(ali enotni postopek)

Ni prošnje za
mednarodno zaščito

Možni rezultat

Priznana
mednarodna
zaščita

Priznano
prebivališče
iz drugih
razlogov

Ni priznano
prebivališče

Vrnitev in ponovna
integracija

• Multidisciplinarnost
• Celovitost
• Nepristranskost in
neodvisnost

TRAJNA REŠITEV
(nadzorovana in spremljana)

Lokalna
integracija

Glavne
posebnosti
postopka
iskanja trajne
rešitve:

Rešitev v
tretji državi
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• Pisne,
argumentirane
odločbe zoper
katere je možna
pritožba, če
to predvideva
nacionalna
zakonodaja
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	UVELJAVLJANJE
NAČELA NAJVEČJE
KORISTI V EVROPSKIH
DRŽAVAH
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Bezpečně a ve zdraví

Poglavja v nadaljevanju govorijo o tem, kako države lahko uveljavljajo načelo največjih koristi pri obravnavanju otrok brez spremstva in ločenih otrok. Prikazana so kronološko, kot jih tudi vidimo v Diagramu 2.

4.1 Prihod in uvodna identifikacija
Ko otrok pride na mejo, ali ga najdejo znotraj ozemlja države samega, ali v spremstvu nekoga, ki po zakonu
ali običaju ni otrokov skrbnik, je treba zelo hitro ugotoviti, ali je otrok v nevarnosti. (So primeri, ko otroci
sami potujejo po Evropi in ne potrebujejo posebnega varstva, na primer najstniki s potrjenimi dokumenti,
da potujejo brez spremstva zaradi počitnic ali študija.)
V tej fazi je treba izvesti postopek ocenjevanja največjih koristi (BIA). Gre za preverjanje elementov posebne situacije za sprejem odločitve o takšnem otroku. Če otrok kaže znake, da je ogrožen, lahko ocenjevanje
največjih koristi pomaga organom odločiti se, ali je v otrokovo največjo korist, da ga napotijo na službe za
varstvo otrok v nadaljnjo obravnavo in po pomoč. Podatki, zbrani v tej fazi, naj bi bili običajno omejeni
na tisto, kar je potrebno za ugotavljanje otrokove identitete, datuma rojstva ali starosti in po potrebi državljanstva.72 Dolgotrajni osebni razgovori po navadi niso potrebni.
Pri otrocih, ki jih spremlja nekdo, ki po zakonu ali običaju ni njihov skrbnik, je pomembno upoštevati
vprašanja o vrsti odnosa do tega odraslega ali odraslih oseb, ki ga spremljajo. Gre ne le za to, da ocenimo
možno trgovanje z otroki, temveč ugotovimo, ali bi bilo v največjo korist otroka , da ostane s sorodnikom
ali drugim odraslim, ki ga spremlja, medtem ko kličemo službe za otroško varstvo.
Za vladne predstavnike v prvih stikih z otrokom, je lahko prepoznavanje tistih otrok, ki utegnejo biti ogroženi, polno težav. Nekatere države preko katerih potujejo otroci v druge kraje, poudarjajo pritiske, s katerimi se soočajo med zagotavljanjem vstopa na državno ozemlje v otrokovo korist in potrebo po zagotavljanju
učinkovite obmejne kontrole.
KOP Splošni komentar št. 6 pojasnjuje, da obveznosti držav po KOP veljajo znotraj meja države tudi glede
otrok, ki preidejo v pristojnost države medtem ko skušajo vstopiti na državno ozemlje.73 Mnogi otroci se
upirajo registraciji, bojijo posredovati točne podatke ali se sami niso pripravljeni identificirati iz strahu, ali
ker ne poznajo možnosti za svojo zaščito. Lahko so tudi pod vplivom tihotapcev ali trgovcev, želijo ubogati
napotke staršev ob odhodu, ali pa so pod vplivom skupnosti prosilcev za azil, oziroma priseljencev, ki so v
državo vstopili brez (veljavnih) dokumentov
UNHCR je izdelal priročnik o zaščiti za usposabljanje za evropske obmejne uradnike in uradnike za priseljevanje v okviru svojega Akcijskega načrta v 10 točkah, uvedenega leta 2006 v pomoč vladam, da ugotovijo
istovetnost beguncev in jih zaščitijo, vključno z otroci brez spremstva in ločenimi otroci, ki potrebujejo
mednarodno zaščito znotraj vedno bolj zapletenega pretoka ljudi.74
Projekt Prezidij (Praesidium), začet leta 2006, je pobuda italijanske vlade in vključuje UNHCR, IOM, Rešimo otroke, Rdeči križ in italijanske oblasti, ter primer uspešnega medresorskega sodelovanja v mešanih
migracijskih tokovih. V poznejših letih so ga razširili na druga pristanišča v južni Italiji75
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RUBRIKA 2: PRIPOR
Iskanje azila ni protizakonito dejanje in
pridržanje prosilcev za azil samo zato, ker
so vstopili v državo brez predhodnega
dovoljenja, je proti mednarodnemu pravu.
Pripor ima trajne negativne posledice
in spodkopava človekovo dostojanstvo
posameznika ter povzroča nepotrebno
trpljenje in ima možne hude posledice za
zdravje ter blagostanje. Še zlasti resno je
pridržanje otrok zaradi uničujočih posledic, ki
jih ima za telesni, čustveni in duševni razvoj.
Otroke se načeloma ne bi smelo pridržati.
Glede pripora KOP v 37. členu, Direktiva o
sprejemnih pogojih (prenovljena)76 v 11. členu
in Direktiva o vračanju77 v 17. členu določajo,
da
“Nobenemu otroku ne bo nezakonito ali
samovoljno odvzeta prostost.”
Pripor se lahko uporablja zgolj v izjemnih
primerih in le kot skrajen ukrep ter za najkrajši
potrebni čas. Otroke brez spremstva in ločene
otroke se nikoli ne sme pripreti v zaporu in
jim je treba raje zagotoviti oskrbo v družini in
če to ni mogoče, v ustanovah ali nadzorovani
skupini, kjer zanje skrbijo zaposleni v objektih,
ob upoštevanju otrokovih potreb v skladu z
njihovo starostjo.
V kontekstu pripora otrok do odstranitve so
glavno vodilo največje otrokove koristi.
Glede na Smernice UNHCR za veljavna merila
in standarde v zvezi s pridržanjem prosilcev
za azil in alternativami k pridržanju,78 morajo
države poskrbeti, da:
Nacionalne pravne in politične podlage
zagotavljajo, da se otroke ne pridrži, razen v
izjemnih okoliščinah, kot skrajen ukrep in za
čim krajši čas.
Obstajajo otroku prijazne službe za
obravnavanje in napotitev; otroke je treba
napotiti na ustrezne ustanove skrbstva, da
bodo deležni potrebnih storitev in pomoči.
Storjeno je vse, da se omogoči takojšnja
izpustitev otrok iz pripora in se jim zagotovi
drugo ustrezno nastanitev.
Na voljo je alternativna in ustrezna sprejemna/
nastanitvena ureditev.
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FRONTEX, Evropska agencija za upravljanje in
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav
članic EU je izdelala priročnik in spremljajoče
usposabljanje o tehnikah vodenja razgovorov z
(domnevnimi) žrtvami trgovanja, ki je osredotočen na posebne potrebe in občutljivost otrok.79
Nasvet FRONTEX za obmejno policijo, ki se srečuje z otroki, če obstaja dvom glede zaznanih rizičnih dejavnikov je, da napotijo otroka na službe
otroškega varstva.80 Izvajanje postopka te napotitve
na službe otroškega varstva nadalje ureja Zakonik
o schengenskih mejah,81 ki omenja postopkovne
otrokom prijazne ukrepe v 19. členu, Aneks VII(6)
in 15. členu ter poziva k posebnemu usposabljanju
obmejnih policistov o odkrivanju in obravnavanju
otrok brez spremstva.
Primer načina izvajanja najdemo na Irskem, kjer
postopek od pristojnega uradnika, denimo za priseljevanje, ki meni, da ima pred seboj otroka brez
spremstva ali ločenega otroka, zahteva, da obvesti
Agencijo za otroka in družino (CFA) in otroka nemudoma tja napoti. CFA je sestavljena iz Uprave
zdravstvene službe (HSE) Ekipe za socialno delo z
ločenimi otroci, ki iščejo azil.
Prepoznavati ogrožene otroke in jim pomagati je
lahko težka naloga za obmejne uradnike, vendar je
76

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva
2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno zaščito (prenovljena), 11. člen, 26 junij 2013
http://goo.gl/rn9hMT

77

Svet Evropske unije in Evropski parlament, Direktiva
2008/115/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16 decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v
državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav,
24. december 2008, http://goo.gl/IWZ4ny
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UNHCR, UNHCR Smernica za veljavna merila in
standarde glede pridržanja prosilcev za azil, september
2012. http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
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FRONTEX, Usposabljanje za obmejne policiste o
preprečevanju trgovine z ljudmi:Priročnik za inštruktorje,
september 2012, http://goo.gl/yI8Fzc
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Glej FRONTEX Priročnik za inštruktorje na straneh
64-65 in 70-75 zlasti omembo otroka za katerega obstaja
sum, da je žrtev trgovanja z ljudmi in na strani 73 piše,
da: ‘’v primeru dvoma glej drugo vrstico.’’
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Svet Evropske unije in Evropski parlament, Uredba
(EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013, ki spreminja Uredbo (ES) št.
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku
Skupnosti o pravilih , ki urejajo gibanje oseb prek meja
(Zakonik o schengenskih mejah ), Konvencija o izvajanju
Schengenskega sporazuma, Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95
in (ES) št. 539/2001ter Uredba (ES) št.. 767/2008in (ES)
št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, 29. junij
2013, http://goo.gl/qBeHav

to ključnega pomena za otroke, ki se znajdejo brez
spremstva, ali v spremstvu odraslega, ki po zakonu
ali običaju ni njihov skrbnik, in so torej brez zaščite
ter ranljivi. Ti otroci so verjetno na poti preko meja
doživeli travmo in prišli v stik z obmejnimi uslužbenci ali policisti. Gre za kritično srečanje, ki v najboljšem primeru otroka pomiri, v najslabšem pa
prispeva k nadaljnji travmatizaciji. Usposabljanje
obmejnih uslužbencev in policistov o otroku prijaznih tehnikah vodenja razgovora in zagotavljanju
potrebne pomoči ter dostopa do služb za varstvo
so načini, na katere države lahko izboljšajo ta dogodek za otroke brez spremstva ali ločene otroke,
ki pridejo na mejo.

RUBRIKA 3: AKTERJI IN DELEŽNIKI
V OTROKOVI OKOLICI

Na Švedskem imajo v občinah nujne službe za
varstvo otrok, ki jih je mogoče poklicati. To omogoča takojšnje ocenjevanje in nujno nastanitev
identificiranih otrok brez spremstva ali ločenih
otrok. Služba tudi preveri kakovost odnosov med
ločenim otrokom in odraslim, ki ga spremlja in se
osredotoči na otrokovo varnost med ocenjevanjem
potrebe po nujni alternativni nastanitvi.

• uradniki za priseljevanje

4.2 Dostop do ozemlja
in identifikacija
Otrok brez spremstva ali ločeni otrok, ki velja za
ogroženega, potrebuje najprej in predvsem dostop
do postopkov za ugotavljanje njegovih največjih
koristi.82 Zmožnost zagotovitve tega varstva in
skrbi je odvisna od takojšnje napotitve otroka na
ustrezne službe za varstvo otrok in ugotavljanja
teh potreb ter od zagotovitve dostopa do državnega ozemlja.83 Sprejem na ozemlju, da se opravita
identifikacija in ocenjevanje potreb je pogoj, ki ga
opisuje KOP Splošni komentar št. 6; Obveznosti
države po KOP veljajo za vsakega otroka znotraj
državnega ozemlja; in za vse otroke v njeni pristojnosti, vključno z otroki, ki pridejo v njeno pristojnost, medtem ko skušajo vstopiti na ozemlje te
države.
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ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni
komentar št. 6 (2005): Obravnavanje otrok brez
spremstva in ločenih otrok zunaj izvorne države,
1. september 2005, CRC/GC/2005/6, odst. 12,
http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
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ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni
komentar št. 6 (2005): Obravnavanje otrok brez
spremstva in ločenih otrok zunaj izvorne države,
1. september 2005, CRC/GC/2005/6, odst. 31 (i),
http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html

Otrok brez spremstva se bo znašel pred
številnimi akterji, kar ga lahko zmede in
prestraši. V stik lahko pride, na primer s/z:
• obmejnimi uradniki
• policisti
• socialnimi delavci
• osebo pristojno za primere
• zastopnikom ali skrbnikom
• ponudnikom storitev (vzgojitelji, zdravstveni
delavci)
• tolmači
• odvetniki
• sodniki
Ti posamezniki imajo mnogo različnih vlog,
ki različno vplivajo na otroka. Zaradi tega
je pomembno, da imajo uslužbenci, ki se
ukvarjajo z varstvom, dostop do otroka
v najkrajšem času in so vključeni ves čas
postopka. Na ta način je poskrbljeno, da otrok
uporablja storitve in da se njegov položaj
pojasni čim prej.
Za zadeve, ki se tičejo otrok brez spremstva
in ločenih otrok so lahko pristojni različni
organi. Za otroka se na primer lahko šteje,
da potrebuje mednarodno zaščito in je
istočasno žrtev trgovine z ljudmi. Za otroka
brez spremstva ali ločenega otroka utegne
biti težko razumeti vlogo različnih akterjev in
nato še zaupati odraslim ter uradnim osebam.
Idealno bi bilo, da ima eno referenčno točko,
ki usklajuje postopek v njegovem imenu, zato
da:
• ne pride do možnih ponavljajočih se
razgovorov, ki povzročijo retravmatizacijo
(KOP Splošni komentar št 12, odst. 24 , ATD
12. in 15. člen)
• pomotoma ne škodi svojemu primeru
z zmedo ali napačnimi nasprotujočimi si
podatki.
Nekatere države si prizadevajo pospešiti
in uskladiti način, na katerega se uradniki
srečujejo in pogovarjajo z otroki brez
spremstva ali ločenimi otroki. Eden od
pristopov bi bil uvesti enotni spis primera
iz katerega si organi izmenjujejo ustrezne
podatke, glede na primerno uporabo
postopkovnih jamstev in varovanje zaupnosti.
(Glej Rubriko 11, “Zaupnost in izmenjava
podatkov”)
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RUBRIKA 4: ZAGOTAVLJANJE
OTROKOVIH NAJVEČJIH
KORISTI V PRIMERU MEŠANIH
MIGRACIJSKIH TOKOV

Otroci, ki so že nekaj časa v državi, vendar jim formalno nikoli niso priznali dostopa do ozemlja, bi
potrebovali urejen dostop, skupaj z napotitvijo na
službe za varstvo otrok.

Število otrok brez spremstva in ločenih otrok,
ki v mešanih skupinah migrantov prihajajo v
Evropo, se povečuje. V vseh dejavnostih, ki
se tičejo teh otrok, je treba uveljavljati načelo
največjih koristi.

Razlikovati med različnimi potrebami otrok po
varstvu je težavno. Trgovci z ljudmi razvijajo vedno
bolj premetene načine za poučevanje svojih žrtev
in včasih izkoriščajo azilne postopke za povečanje
verjetnosti, da bo žrtev dobila dovoljenje za vstop
na ozemlje, kar še bolj otežuje delo obmejnih policistov.

Ko ugotovimo, da zaradi časovnih omejitev ni
mogoče izvesti nekaterih ukrepov ob prihodu,
npr., ocenjevanje starosti ali imenovanje
skrbnika,84 za spoštovanje otrokovih največjih
koristi, je treba dati prednost:
• Preverjanju/zasliševanju oseb, tako da se
nemudoma odkrije otroke brez spremstva
ali ločene otroke, ob upoštevanju, da
so mladoletni do zaključka postopka
ocenjevanja njihove starosti.
• Ločevanju tistih, ki so na videz mladoletni
od odraslih, ki niso z njimi v sorodu, da se
zmanjša nevarnost (nadaljnje) trgovine z
ljudmi in drugih možnih oblik zlorabe.
• Napotitvi v začasno zavetišče za zagotovitev
osnovne zdravstvene in druge oskrbe ter
pomoči.85
• Zagotovitvi osnovnih informacij in svetovanja
na otroku prijazen način in v jeziku, ki ga
otrok razume, o azilnem postopku ter/ali
po potrebi o postopkih za žrtve trgovine z
ljudmi ter o drugih možnostih, vključno s
prostovoljno vrnitvijo.
• Registraciji osnovnih bioloških podatkov
otroka in članov družine ali sorodnikov, ki
so ostali doma, ali se nahajajo v drugi državi
članici EU, katerim se otrok želi pridružiti.

Vendar pa je iz otrokovega stališča njegova prva
skrb priti na varen kraj in šele ko to doseže, se
lahko ugotavljajo posebnosti zaščite. Poleg tega
obmejni policisti ali prve osebe, s katerimi pride v
stik, igrajo pomembno vlogo v utrjevanju zaupanja
otroka brez spremstva ali ločenega otroka. (Glej
Rubriko 5, “Utrjevanje zaupanja”)
Program za otroke brez spremstva v Evropi (SCEP)
zahteva več sposobnosti državnih uradnikov za
dejavno in hitro odzivanje na primere trgovine
z otroki.87 Med skupine otrok, ki veljajo za zlasti
ogrožene v tem obziru, so otroci na poti, ki se ne
registrirajo v državi, ko tja pridejo, pogosto zato,
ker čakajo na priliko, da bodo odšli v neko drugo
ciljno državo. Na ta način ostanejo zunaj sistema
otroškega varstva.88 Med druge spadajo otroci, ki
so ogroženi ali prizadeti zaradi škodljivih tradicionalnih praks, otroci prikrajšani za skrb staršev,
ali otroci v nevarnosti pred zanemarjanjem, otroci
brez potrdila o rojstvu, otroci brez državljanstva,
invalidni otroci, vključujoč tiste z motnjami v duševnem razvoju, in otroci, ki so navzkriž z zakonom.

• Po potrebi, napotitvi na službe za iskanje
družinskih članov.
• Napotitvi na glavne službe za varstvo otrok in
po potrebi na specialistične službe, vključno
s psiho-socialnim svetovanjem.
• Dostopu do šolanja v najkrajšem možnem
času.
Za to lahko poskrbijo uslužbenci ob sprejemu,
ali raje ekipa strokovnjakov oziroma oseb,
ki imajo ponavadi “prvi stik” s priseljenci, ki
vstopijo v državo brez (veljavnih) dokumentov
(npr. obmejni policisti, ali uradniki za
priseljevanje, NVO z ustreznim strokovnim
znanjem, ali mednarodne agencije).86 Stik in
usklajevanje ter napotitev otroka na službe
za varstvo so bistvenega pomena v primerih
množičnega prihoda.
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Preprodani otroci so pogosto prisiljeni storiti nezakonita dejanja, bodisi kot neposreden rezultat razloga iz
katerega jih izkoriščajo (se pravi, otrok je vpleten v komercialne spolne dejavnosti, kot je prostitucija) ali
kot posledica procesa trgovine z ljudmi (npr. nezakonito prečkanje meje). Direktiva EU o preprečevanju
trgovine z ljudmi svetuje državam članicam, naj sprejmejo potrebne ukrepe in poskrbijo, da državni organi
ne bodo kazensko preganjali ali kaznovali žrtve trgovine z ljudmi, če so slednje vpletene v kazniva dejanja,
ki so jih morale storiti, kot neposredne posledice dejstva, da so bile preprodane.89 Večina držav članic EU
je sprejela določbe po katerih se žrtve trgovine z ljudmi, prisiljene storiti druga kazniva dejanja, kot del
procesa takšnega trgovanja, sodno ne preganja, medtem ko so v nekaterih državah te določbe omejene na
določene vrste kaznivih dejanj, kot so prostitucija ali prekrški na področju priseljevanja.90 Preprodani otroci
so pogosto pod izjemno močnim vplivom svojih preprodajalcev. V takšnem primeru je izredna naloga oblasti, da vidijo dlje od neprimernega otrokovega zaupanja in se osredotočijo na znake, da je otrok ogrožen.
Dilema s katero se sooča uradnik, ki ga obravnava, je očitna, ker je postopke za ugotavljanje žrtev trgovine
z otroci težko izvajati in zahtevajo predano usposabljanje vseh možnih vpletenih uradnikov, kot so obmejni
policisti.91
Otrok, ki kaže znake ogroženosti, potrebuje takojšnjo in izredno zaščito, zlasti pred svojimi preprodajalci.
To odraža potrebo, da se otroku, ki je ugotovljen kot žrtev, ali je v nevarnosti, da postane žrtev trgovine
z ljudmi, zagotovi potrebno varstvo. Istočasno je treba ugotoviti, da države ne smejo pridržati otrok brez
spremstva ali ločenih otrok zgolj zato, ker so nezakonito vstopil v državo, ali nimajo dovoljenja za bivanje.92
To velja tudi za otroke brez spremstva in ločene otroke, ki niso žrtve trgovine z ljudmi. Med varstvene
ukrepe spadajo zagotovitev nastanitve v skladu z načeli ECPAT International, svetovne mreže organizacij,
ki sodelujejo za odpravo otroške prostitucije, otroške pornografije in trgovine z otroci v spolne namene.93
Te okoliščine pomenijo skrbno varstvo pravic otrok brez spremstva ali ločenih otrok, vključno s svobodo
gibanja, obenem pa obravnavanje nevarnosti pred trgovino z ljudmi, ki preti otroku.
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RUBRIKA 5: UTRJEVANJE ZAUPANJA
Skrben, premišljen in sočuten pristop k otroku
brez spremstva ali ločenemu otroku poraja v
njem zaupanje, ki usmerja njegove podatke
in stališča v postopku. Ključnega pomena
je zagotoviti postopkovna jamstva, da se
spoštujejo otrokove največje koristi.
• Vzpostavitev zaupnega odnosa z otrokom
mu omogoča najprej in predvsem imeti
občutek psihološkega ugodja, podporo
duševnemu blagostanju in podporo
njegovim potrebam po skrbi ter čustveni
varnosti.
• Otroci potrebujejo dovolj časa in trdne
razloge, da bodo zaupali odraslemu, ki
je v njihovi družbi. Otroci brez spremstva
ali ločeni otroci imajo številne razloge za
boječnost. Lahko se izkaže, da je bila zadnja
oseba, ki ji je otrok zaupal, njegov tihotapec
ali preprodajalec. Ta strah bo verjetno
vplival na njegovo zmožnost za razumevanje
razpoložljivih informacij in zaupanje vanje.
• Nezaupljiv otrok morda ne bo zmožen
dopustiti ali sprejeti zaščite, ki jo potrebuje
in lahko, na primer, skuša oditi drugam, ne
da bi zaprosil za zaščito.
• Ponuditi otroku informacije, da bi popravili
lažne podatke iz drugih virov (skupnosti
migrantov, družina, tihotapci, preprodajalci,
drugi otroci brez spremstva ali ločeni otroci)
zahteva zgodnje vlaganje v vzpostavitev
zaupnega odnosa.
• Odpraviti otrokov strah pred vplivnimi
osebami in njihovimi nameni zahteva
zavestno strategijo diskretnega pristopa in
izogibanje situacijam ali stikom, v katerih
otrok čuti pritisk. Podatke lahko zberemo v
obliki več kratkih sestankov in neformalnih
pogovorov.
• Pri ponovnem vzpostavljanju stika z družino
je zaupen odnos prvi pogoj, da se izognemo
nepričakovanim posledicam, kot je svarilo
družine otroku, naj ne zaupa uslužbencem
in zahteva, naj se izogiba stiku z njimi.
Socialni delavec in kulturni posrednik lahko
pomagata, da telefonski pogovori med
otrokom in njegovo družino vzpostavijo
soglasje in dogovor.

4.3 Registracija in
dokumentacija
Potem, ko si je pridobil dostop na državno ozemlje,
ima otrok brez spremstva, ali ločeni otrok možnost,
da pojasni specifične okoliščine primera. KOP
Splošni komentar št. 6 zahteva, da se na začetku
opravi razgovor, primeren starosti in spolu otroka
v jeziku, ki ga razume. Razgovor vodijo strokovno
usposobljene osebe, da zberejo biološke podatke in
socialno ozadje ter ugotovijo otrokovo identiteto.
Nekatere države so priznale posebno ranljivost in
duševno stisko otrok brez spremstva v razgovorih
in preiskovalnih postopkih. To se odraža v politiki
in praksi uvedenih, na primer na Nizozemskem,
Norveškem in v Veliki Britaniji, kjer ogroženim
otrokom omogočijo obdobje okrevanja pred zaslišanjem in nadaljevanjem postopkov v sistemih azila in priseljevanja. V priznanje posebnih potreb po
varstvu otrok brez spremstva in ločenih otrok, so
mnoge države uvedle zaščitne ukrepe, brž ko odkrijejo takšne otroke.
Na Norveškem določijo skrbnika in osebo, ki vodi
primer. Oba sta navzoča pri začetni registraciji novodošlega otroka brez spremstva ali ločenega otroka, ki jo opravi policija za priseljevanje.
Priznanje, da se postopek ocenjevanja in ugotavljanja največjih otrokovih koristi lahko sproži že
ob prvem srečanju z otrokom, vzpostavlja pomembne mehanizme ne le za varovanje otrokovih
pravic (glej Rubriko 1 “Zaščitni ukrepi”), temveč
tudi za zbiranje podatkov od otroka o njegovem
primeru (glej Rubriko 10, “Zbiranje podatkov”).
Prej ko razumemo otrokov položaj, prej bo deležen
ustreznega varstva. V nekaterih primerih zgodnja
izdelava opisa pomaga prepoznati najbolj ranljive
otroke brez spremstva.94
Države so bile, oziroma so v fazi zgodnjega utrjevanja zaupanja. Na Švedskem si prizadevajo za
popolno sodelovanje skrbnikov in ga zagotovijo s
takojšnjim imenovanjem.
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Evropska komisija, Sporočilo Komisije Evropskemu
parlamentu in Svetu - EU Akcijski načrt za mladoletnike
brez spremstva za obdobje 2010-2014, 6 maj 2010
COM(2010) 213/3, http://goo.gl/RlgNgl

Na Nizozemskem je NIDOS, ustanova za skrbništvo, pristojna za imenovanje poklicnih skrbnikov,
brž ko identificirajo otroka brez spremstva ali ločenega otroka. Vlogo skrbnika poudarja vladna politika, tako da daje težo upoštevanju postopkovnega
varstva otroka in podpira vzpostavljanje otrokovega zaupanja. Evropska mreža skrbniških institucij
(ENGI)95 zagotavlja pomoč pri razvoju sposobnosti skrbnikov, da nudijo ustrezno pomoč, vključno
z vzpostavljanjem zaupnih odnosov z otroki, za
katere skrbijo.

V Belgiji že zgodaj imenujejo skrbnika, kar otroku omogoči pomoč svetovalca, ki bo govoril v
njegovem imenu ves čas dokler ima otrok stike z
oblastmi, začenši z registracijo. Ne glede na strukturo postopka registracije, nekateri elementi omogočajo bolj celostno oceno že v fazi registracije,
vključno z:
• navzočnostjo otrokovega zastopnika/ skrbnika
• otroku prijaznim okoljem in načinom vodenja
razgovora
• jezikovnim tolmačenjem
V času registracije in dokumentacije je mogoče
dobiti podatke o posebnih okoliščinah otrokove
ločitve od družine. V nekaterih primerih je ločitev nedavna in je takšna. da utegnejo biti potrebni takojšnji ukrepi za zagotovitev čimprejšnjega
združevanja družine. Potem bo treba oceniti, ali
je takojšnje iskanje članov družine v največjo korist otroka. Kljub temu je to predmet posebnega
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Britansko Notranje ministrstvo ima predpisana
navodila “Vsak otrok šteje” o ureditvi za varstvo
in krepitev otrokove blaginje. Opisujejo pogoje
napotitve in zaslišanja za zaščito postopkovnih in
stvarnih otrokovih pravic. Dokument Notranjega ministrstva se uporablja za omogočanje izmenjave podatkov med Notranjim ministrstvom in
lokalnim organom pristojnim za skrbstvo otrok.
Ta podatek se uporablja za ocenjevanje in določanje njegovih največjih koristi. Otroka obvestijo o
izmenjavi podatkov in pridobiti je treba njegovo
mnenje. To je mišljeno za zbiranje važnih podatkov, potrebnih za ocenjevanje njegovih največjih
koristi in da se otroka seznani s prvimi ukrepi daljšega postopka na način, ki ga bo razumel.
RUBRIKA 6: UDELEŽBA OTROK
Otrok je glavni vir podatkov o svojem stanju.
Obseg otrokovega zaslišanja in mera, do katere
mu prisluhnemo, bosta zagotovila ne le bolj
utemeljeno in trajno odločitev, temveč tudi
omogočila otroku, da bo sprejel odgovornost za
svoj prihodnji razvoj.
Po KOP je otroku zagotovljena pravica,
do zaslišanja/izražanja svojega mnenja in
sodelovanja v odločanju. Otrokova stališča je
treba upoštevati v skladu z njegovo starostjo in
zrelostjo.
Ocenjevanje otrokove zrelosti zahteva res
svojstvene veščine, kot jih ima psiholog, ki
verjetno ni takoj na razpolago. Toda brez
strokovnega znanja na področju otroške
psihologije in kulturnega ozadja je ocenjevanje
ravni otrokove zrelosti neustrezno in ovira
otrokov primeren dostop do participacije (Glej:
Rubrika 8: “Ocenjevanje starosti”)
Prvi pogoj za dejansko participacijo otroka v
vseh odločitvah, ki se ga tičejo, je podpora
v obliki otroku prijaznega informiranja in
postopka, svetovanja o možnostih, storitev
tolmača in pomoči skrbnika ter po potrebi
pravnega zastopnika (Glej: Rubrika 1 “Zaščitni
ukrepi”).
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RUBRIKA 7: ISKANJE SORODNIKOV
Zgodi se, da otrok brez spremstva ali ločeni
otrok ni izgubil stika s svojo družino in lahko
komunicira z družinskimi člani. Včasih otroka
poučijo (sorodniki ali tihotapci) naj zavrne
iskanje sorodnikov ali navede druge razloge,
zakaj noče obnoviti stikov. Svetovanje in
ukvarjanje z otrokom lahko pomaga razumeti
njegov položaj, njegove potrebe po varstvu in
razloge za odhod - ter po drugi strani vplive
v ozadju in dinamiko otrokovega zavračanja
iskanja članov družine. Takšno razumevanje je
bistvenega pomena za zagotavljanje ustrezne
podpore otroku in ugotavljanje njegovih
največjih koristi ter mu omogoča prispevati
k iskanju rešitev. V ta namen pregleden
postopek vključuje ukrepe, v skladu s katerimi
se otroka:
• na njemu prijazen način in v njemu
razumljivem jeziku pouči o namenu iskanja
sorodnikov, se pravi prvem ukrepu za
obnavljanje družinskih vezi;
• posluša in sliši.96
Cilj postopka je seznaniti otroka z njegovimi
možnostmi, mu svetovati in morda vzpostaviti
stike z družino, zlasti če ni znakov, da bi
obnova stikov ali iskanje sorodnikov ogrozilo
otroka, ali njegove sorodnike, oziroma
povzročila druge nevarnosti (ne primer glede
otrokove potrebe po mednarodni zaščiti).

ocenjevanja otrokovih največjih koristi, v katerem
se otrokova varnost upošteva v zvezi z enotnostjo
družine (Glej: Rubrika 7, “Iskanje sorodnikov.”)
Otroci so lahko prepričani, da imajo obveznosti
do družinskih članov, ali pa so pod vplivom svojih
preprodajalcev, tihotapcev, vrstnikov ali skupnosti,
da ne bodo razkrili podatkov o svoji identiteti ali
kraju, kjer se nahaja družina. Otrok je lahko zmeden, ali se boji komu naj zaupa. Projekt “Zaščita
otrok na poti”, izveden v Grčiji, Italiji in Franciji,
(UNHCR 2010) ugotavlja, da je bistvenega pomena, da otrok smatra vir informacij za zakonitega in
zaupanja vrednega. Otroci potrebujejo priložnost
za sprejemanje neodvisnih nasvetov, ki jih pomirijo in jim lahko zaupajo. Oblasti morajo že na začetku razvijati zaupanje in zagotoviti otrokom informacije o njihovih možnostih v otroku prijaznem
jeziku ter obliki. Izjemno pomembno je, da otroci
razumejo svoje pravice in da so tu ljudje, posebej
določeni, da jim pomagajo pri stikih z državnimi
organi. (Glej: Rubrika 1 “Zaščitni ukrepi.”)
Primer otroku prijaznih informacij o pravicah otrok brez spremstva v azilnih postopkih, ki so jih
napisali otroci za otroke je knjižica “Iskanje azila
na Irskem: Vodnik za otroke in mlade,” Irskega begunskega sveta.

Pridobiti si otrokovo zaupanje utegne biti dolg
in včasih težak proces, vendar je bistvenega
pomena za popolno razumevanje okoliščin
otrokove ločitve in za pomoč otroku pri
ponovni vzpostavitvi stikov z družino. Poskusi,
da se doseže otrokovo sodelovanje s pomočjo
takšnih metod kot je zaplemba mobilnega
telefona, ne bodo uspešni in bodo pogosto
še povečali njegovo ranljivost, zato se jim je
treba izogibati. Te metode lahko prizadenejo
otrokovo vedenje in povzročijo, da v prihodnje
ne bo hotel razkriti podatkov, denimo med
razgovorom za azil, kar lahko pomeni zavrnitev
prošnje na osnovi neverodostojnosti.
Če se ugotovi, da je iskanje sorodnikov v
otrokovo največjo korist, vendar se otrok s
tem ne strinja, lahko soglasje poda zastopnik
ali skrbnik. Vendar pa je treba to urediti s
pomočjo temeljitega pogovora med otrokom
in zastopnikom, da se ne poruši zaupen odnos
med njima.
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Glej Dublinsko uredbo III, 6.3.c. člen, RCD, 23.2 člen,
KOP, 12. člen in ATD, 14.1. člen
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4.4 Napotitev na javne službe otroškega varstva
Prepoznane otroke brez spremstva ali ločene otroke je treba nemudoma napotiti na javne službe otroškega
varstva, da se izpolnijo njihove potrebe po skrbi, varnosti, šolanju in zdravju. To je tudi bistveno za načrtovanje preostalega procesa.97 Odločitve o skrbi in varstvu se oblikujejo na podlagi ocene otrokovih največjih
koristi (kar pomeni ponovno obravnavo, če so na voljo nove informacije). Načrt ukrepov temelji na podatkih zbranih v času registracije in dokumentacije. Potrebni utegnejo biti dodatni in podrobnejši podatki
o položaju družine, zdravstvenem stanju, posebnih ranljivostih, spolni identiteti in etničnem ter verskem
ozadju, da se ocenijo otrokove največje koristi z zvezi z njegovimi duševnimi in telesnimi zdravstvenimi
potrebami, potrebami po nastanitvi ter skrbi, šolanju in rekreaciji. Otroka se lahko napoti tudi na posebne
ustanove, kot na primer psihosocialne in specialistične izobraževalne službe, ki ocenijo otrokove individualne okoliščine in posebne potrebe po varstvu. Odbor za otrokove pravice se zavzema za čim manj osebnih
razgovorov v KOP Splošnem komentarju št. 12, odst. 24, da se čim bolj zmanjša tveganje pred ponovno
travmo. Čeprav je več razgovorov potrebnih, da dobimo popolno sliko o otrokovih potrebah in omogočimo
otroku, da na široko razloži svoj položaj, se s celostnim pristopom izognemo nepotrebnemu podvajanju.98
Skupna vizija ali načrt za otroka krepita učinkovitost in uspešnost zaščite ves čas dokler je razseljen. To je
razlog zakaj je za oblasti, ki pomagajo otroku brez spremstva ali ločenemu otroku, ključnega pomena, da
medsebojno sodelujejo v izdelovanju ter izvajanju načrta za otroka (Glej: Rubrika 9, “Uveljavljanje celostnega pristopa.”)
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RUBRIKA 8: OCENJEVANJE STAROSTI
V nekaterih primerih gre lahko za dvom o posameznikovi starosti. Treba je priznati, da pomanjkanje
uradnih dokumentov nujno ne pomeni, da otrok prikriva podatke o svoji navedeni starosti. Včasih ima
posameznik hude težave z natančno navedbo svoje kronološke starosti in nobena metoda je ne more
določiti s 100% natančnostjo.
Države ponavadi opravijo otroku primeren osebni razgovor in profesionalno ocenijo otrokovo starost
ob upoštevanju njegovega narodnostnega ter kulturnega ozadja. Metode, ki so ta čas na voljo in njihovi
rezultati, so zbrane v Praksi ocenjevanja starosti v Evropi Evropskega azilnega podpornega urada
(EASO).99
Pomembna je ugotovitev, da so glede na poročilo Agencije EU za temeljne pravice (FRA) Ločeni otroci,
ki zaprosijo za azil v državah članicah Evropske Unije otroci, s katerimi so se pogovarjali, pogosto žalostni
zaradi možnosti, da jih bodo imeli za “lažnivce”.100
KOP Splošni komentar št. 6, odst. 31 (i) zahteva, da naj bo dodatno ocenjevanje starosti nepristransko in
pravično, primerno otroku ter spolu in brez nevarnosti pred kršenjem otrokove telesne nedotakljivosti,
ob dolžnem spoštovanjem njegovega človeškega dostojanstva.
Načela dobre prakse, ki jih je izdal Program za otroke brez spremstva v Evropi,in so podprta s strani
UNHCR in UNICEF priporoča, da:
• v primerih dvoma, ko oseba trdi, da je mlajša od 18 let, jo je treba do nadaljnjega obravnavati
kot takšno;
• je treba postopke ocenjevanja starosti izpeljati zgolj kot zadnji ukrep, če gre za resen dvom in
če so bile druge metode neuspešne v ugotavljanju posameznikove starosti;
• se pridobi utemeljeno soglasje;
• je postopek multidisciplinaren in temelji na ustreznem strokovnem znanju;
• preverjanje ne sme biti nikoli prisilno ali kulturno neustrezno in mora vedno spoštovati
posameznikovo dostojanstvo;
• se upošteva najmanj invazivna možnost v ravnovesju s telesnimi, razvojnimi, duševnimi,
okoljskimi in kulturnimi dejavniki;
• ocenjevanja so primerna otrokovemu spolu;
• ocenjevanje nadzoruje neodvisen skrbnik, ki je na željo otroka lahko navzoč pri tem
ocenjevanju;
• se postopek, rezultat in posledice posamezniku pojasnijo v jeziku, ki ga razume;
• obstajata pritožbeni postopek zoper odločitev in ustrezna pomoč za to.
UNHCR Smernice za otroke brez spremstva in ločene otroke, prosilce za azil (1997) v odst. 5.11
navajajo: vodilno načelo mora biti, ali posameznik kaže nezrelost in ranljivost, ki lahko zahtevata bolj
občutljivo obravnavo.
Nadaljnja navodila so v UNICEF-ovi publikaciji Ocenjevanje starosti: tehnična opomba in UNHCR
Smernice za mednarodno zaščito: Prošnje otrok za azil (2009) in SCEP Stališče do ocenjevanja starosti v
kontekstu ločenih otrok v Evropi.101 Pomembna sta tudi 13.2 člen Direktive o preprečevanju trgovine z
ljudmi, ki izhaja iz domneve o mladoletnosti v primeru nejasne starosti in obstaja utemeljena domneva,
da je oseba otrok ter 25.5 člen Direktive o azilnih postopkih, ki vsebuje nekatere od naštetih zaščitnih
ukrepov.
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Na Irskem, ko otroka brez spremstva ali ločenega
otroka napotijo na Agencijo za otroka in družino
(CFA), kvalificiran socialni delavec oceni njegove potrebe po varstvu. Rezultat tega ocenjevanja
je podlaga predpisanemu individualnemu načrtu
skrbi za otroka. Ta načrt spremlja socialni delavec,
ki je otroku dodeljen takoj po začetnem ocenjevanju in poskrbi za upravljanje ter izvajanje načrta
skrbi za otroka.

RUBRIKA 9: UVELJAVLJANJE
CELOSTNEGA PRISTOPA

V Nemčiji otroka brez spremstva sprejmejo v nujno rejniško oskrbo ali v ustrezno varstveno ustanovo, kjer steče natančen postopek načrtovanja skrbi
za otroka.

• Informacije o vseh dejavnikih je treba zbrati
in upoštevati pri obravnavanju otrokovih
največjih koristi.

Na Malti oblasti uporabljajo multidisciplinaren
panelni postopek za določanje načrta skrbi za otroke brez spremstva.
V Belgiji otroke brez spremstva ali ločene otroke,
ne glede na njihov status, nastanijo v center za opazovanje in usmerjanje (OOC). To omogoča skrbniški službi prepoznati otroke brez spremstva ali
ločene otroke ter nekatere kategorije otrok napotiti
v bolj specializirane sprejemne centre, kjer je bolje
poskrbljeno za njihove posebne potrebe (npr. noseče deklice, majhni otroci, otroci s psihološkimi
problemi, možne žrtve trgovine z ljudmi).102
Na Norveškem uslužbenci prehodnega centra
izdelajo načrt po zgledu Projektov Sveta Evrope
LIFE103 za pomoč vsakemu otroku, tako da postopno odkrijejo in beležijo podrobnosti o njihovem
življenju pred prihodom na Norveško s ciljem, da
izdelajo načrt ukrepov za otroka. Uslužbenci morajo izdelati načrt preden otrok zapusti prehodni
center. Čeprav je njihova naloga, da se čim bolj
približajo resničnosti, otroku tudi ponudijo pomoč, ko se spominja pogosto mučnih dogodkov.

Pri upoštevanju otrokovih največjih koristi
je treba skrbno pretehtati vse pomembne
dejavnike v zvezi s posebnim položajem teh
otrok (Glej: Rubrika 12 “Nepopoln seznam
elementov največjih koristi” in Rubrika 13
“Ocenjevanje elementov največjih koristi”) To
pomeni naslednje:

• Glede na to, da dejavniki pokrivajo vse
vidike otrokovega položaja, je treba podatke
dati na razpolago različnim akterjem, ki
pridejo v stik z otrokom.
Zagotovitev celostnega pristopa k otrokovim
največjim koristim vključuje:
• Zagotovilo, da so vse informacije zbrane in
razpoložljive ob upoštevanju načela varstva
podatkov.
• Omogočiti različnim akterjem, ki imajo
vsak svoje strokovno znanje o vprašanjih
otrokovih pravic, da prispevajo svoja stališča
o teži ter pomenu teh dejavnikov.
Organiziranje celostnega pristopa je lahko
v obliki multidisciplinarnih timov, ad hoc
delovnih skupin, enot za posebne naloge ali
obstoječih odborov. V ta namen je dobrodošlo
ustanavljanje odborov , ki se posebej ukvarjajo
z otrokom pri določanju njegovih največjih
koristi. Ti odbori bodo nato poskrbeli za
oblikovanje skupnega pristopa k vsakemu
posameznemu otroku, saj sistem varstva otrok
sodeluje s sistemi priseljevanja in azila za
doseganje trajnih rešitev.

V Veliki Britaniji je vlada izdala Predpisane smernice lokalnim oblastem za prilagojeno skrb za otroke
brez spremstva, prosilce za azil in žrtve trgovine z otroki na osnovi njihovih posebnih okoliščin in potreb.104
Smernice določajo ukrepe lokalnih oblasti, ki jih morajo sprejeti za zagotavljanje pomoči in oskrbe otrokom brez spremstva, ki prosijo za azil ter žrtvam trgovine z otroki.
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Čeprav ni neposredno v zvezi z azilom/priseljevanjem so pilotni projekti Barnahus (Hiša otrok) primer
celostnega pristopa v Islandiji in na Švedskem, posebej namenjeni (domnevnim) žrtvam spolnih zlorab.
Švedska Barnahus združuje socialne službe, policijo, tožilstvo, sodno medicinske izvedence, pediatrične
zdravniške in psihiatrične službe , ki sodelujejo zlasti v začetnih fazah uvodne policijske preiskave in preiskave socialnih služb. Praviloma imajo socialne službe koordinacijsko vlogo z enim ali več socialnimi delavci nameščenimi v prostorih. Na skupnih sestankih se predstavniki različnih strokovnih služb med seboj
posvetujejo, načrtujejo in so delijo naloge. Ko se začne uvodna preiskava, v hiši opravijo osebne razgovore z
otroki, katere strokovnjaki, ki morajo poznati otrokovo zgodbo, lahko poslušajo razgovor v sosednjem prostoru preko video povezave. To zagotavlja odgovornost usposobljenega strokovnjaka za razgovor (pogosto
je psiholog) in izogib ponavljajočim se razgovorom s strani različnih akterjev, ki lahko povzročijo nadaljnje
travme. Razgovore se lahko tudi posname z video kamero in uporabi v sodnih postopkih. Cilj je delo strokovnjakov, katerega središče je otrok, izvajanje preiskav in zagotavljanje pomoči v kriznih situacijah v Hiši
otrok.105
Ta praksa je primer enega od osrednjih prvih pogojev za uveljavljanje načela največje koristi, kakršnega tudi
priporoča KOP Splošni komentar št. 14, namreč, celostni in usklajeni ukrepi za otroke. Ustrezni strokovnjaki sodelujejo v načrtovanju in otroku prisluhnejo ne glede na to, kdo vodi proces usklajevanja.
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4.5 Procesno načrtovanje
Za otroke brez spremstva ali ločene otroke je treba sprejeti ukrepe o številnih vprašanjih varstva. Procesno
načrtovanje pomeni odločanje o tem, kateri postopki azila ali priseljevanja in katere službe za varstvo otrok
so v njegovo največjo korist. Odločitev je treba sprejeti na osnovi ocenjevanja otrokovih koristi (BIA).
Znanje o otrokovi identiteti in preteklih izkušnjah je smer, ki ji je treba slediti in predstavlja osnovo za širši
načrt o skrbi za otroka. Na primer, ali je treba poiskati sorodnike? Ali je otrok v nevarnosti pred trgovino z
ljudmi? Ali obstajajo zdravstveni problemi, vključno s travmami?
Ko načrtujejo otrokovo prihodnost, morajo uradniki in osebe, ki skrbijo za otroka, zagotoviti, da se odločitve ne sprejemajo ločeno druga od druge, temveč v sodelovanju in s skupno vizijo za otroka. Z zvezi s tem
je pomembno, da se že zgodaj v postopku zbere čim več podatkov o otroku, kar omogoča učinkovito svetovanje o otrokovih možnostih. Ta postopek vključuje preučevanje in zaželenost obnavljanja stikov z družino.
V Nemčiji imajo znano prakso, da otroke brez spremstva in ločene otroke nastanijo v posebne sprejemne
centre za tri mesece. V tem času preverijo otrokovo zdravje in potrebe po šolanju ter varstvu v tako imenovanem “postopku čiščenja” v sodelovanju s skrbnikom in uradom za mladinsko skrbstvo.106 V ugotavljanje
potreb po varstvu spada vprašanje, ali naj otrok vloži prošnjo za azil, ali išče druge možnosti, kot je združevanje družine v tretji, ali izvorni državi, oziroma vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje iz humanitarnih razlogov pri lokalnemu organu za tujce. Potreba po usposabljanju ljudi, vpletenih v te postopke, je že
priznana in ga ponuja Zvezno združenje za mladoletne begunce brez spremstva (B–UMF).107
Otrok je pogosto glavni in najpomembnejši vir podatkov. Vendar pa lahko na otroka vplivajo doživetja, ki
jih je prestal na poti, ki so povsem ločena od posebnih ranljivosti povezanih z dejstvom, da je otrok. Otrokova starost, zrelostna stopnja in izobrazba vplivajo na njegovo sposobnost sodelovanja tako kot njegov
občutek varnosti ter zaupanja. Kvalificirani strokovnjaki so v najboljšem položaju, da upoštevajo posebne
potrebe in ranljivost otrok, zlasti tistih, ki so utrpeli travmo in da zagotovijo otroku prijazne razgovore, jih
varujejo pred možno nenamerno škodo in istočasno pridobijo potrebne podatke.
Dodatni podatki o otroku lahko še bolj osvetlijo njegov položaj zlasti v primerih, ko otrok ne more ali noče
posredovati vseh podatkov, ker ga je strah za svojo varnost in varnost njegove družine, ali ni seznanjen z
zaščito, ki mu je na voljo.
Pogosto so informacije potrebne za odločitev o ustrezni skrbi tudi pomembne za odločitev, kakšno pot je
treba ubrati, ali kateri postopek sprožiti (Glej: Rubrika 10 “Zbiranje podatkov.”)
Zagotovitev, da so podatki veljavni, točni in učinkovito zbrani zahteva popolno udeležbo otroka. To pomeni, da se mu zagotovi pravica do zaslišanja/izražanja svojega mnenja s pomočjo svetovanja in podpore ter se
mu posreduje podatke o vseh možnostih, ki so mu na voljo. Treba je tudi zagotoviti, da se otrokova stališča
ustrezno upoštevajo. (Glej: Rubrika 6, “Participacija otrok.”)
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Tako imenovane faza čiščenja (“Clearingverfahren”) nemška zakonodaja ne določa, vendar se je dokazala kot uspešna praksa
in jo torej vedno bolj uporabljajo v 16 nemških zveznih državah. Odprli so več takšnih „klirinških“ centrov po Zakonu o
varstvu mladine in nekatere zvezne države imajo smernice pristojnih ministrstev, uradov za mladinsko skrbstvo in NVO,
kjer je ta faza sestavni del sprejema, npr. Severni Ren, Vestfalija: Ministrstvo za družino in Ministrstvo za notranje zadeve sta
objavila navodila v sodelovanju z različnimi deležniki: Izvirnik: Ministerium für Familie, Kinder Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in NordrheinWestfalen, 2013, http://goo.gl/aQ6m9, ki na strani 15, poglavje 5.8 opisuje klirinški postopek v okviru takojšnjega skrbstva.
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RUBRIKA 10: ZBIRANJE PODATKOV
Otrok brez spremstva ali ločeni otrok bo običajno posredoval potrebne podatke, če jih ima in je
prepričan, da jih bo oseba, ki ji bo podatke zaupal, uporabila v njegovo korist. Vendar pa ta otrok morda
ne bo mogel posredovati ustreznih podatkov zaradi starosti, doživetih travm, ali minulega časa, odkar je
zapustil dom oziroma je bil izpostavljen doživljajem, ki so povzročili njegov beg iz države ali jih je prestal
na poti.
Da bi preverili, kako je treba spoštovati pravice otrok brez spremstva ali ločenih otrok, je treba aktivno
raziskati naslednje:
• Otrokova stališča (glede na starost in zrelost)
• Identiteto
• Družinsko ozadje, stališče otrokove družine, če so vzpostavljeni ali obnovljeni stiki
• Podatki o doživljajih na poti in razlogih za odhod
• Skrb, zaščita in varnost ter v tem obziru otrokovo ozadje, potrebe in možnosti
• Stanje ranljivosti, sedanje in morebitni razvoj stanja
• Izobrazba in potrebe
• Anamneza bolezni in zdravstvene potrebe
Poleg tega, da otroku zagotovimo primerno možnost za posredovanje podatkov, je treba iskati podatke
tudi iz širših virov. To mora potekati s pomočjo otrokovega skrbnika, rejnika in socialnega delavca.
Glede na to, da imajo otroci posebne potrebe po varstvu, morajo biti podatki, ki se tičejo njihovih
pravic, specifični za njihov status otroka in spol. Zato je potrebno več strokovnega znanja za pojasnitev
njihovega položaja. Med vire podatkov lahko spadajo:
• Otrokova odločba o azilu/priseljevanju
• Poročila izvedencev (psihologov, zdravnikov, poročila o otrokovem izobraževanju)
• Rezultati iskanja sorodnikov
• Študijska poročila o domu/družini (vključno s podatki o pripravljenosti družine/skrbnikov, da
zagotovijo zaščito in skrb ter uživanje otrokovih pravic po KOP v okolju, kjer živijo)
• Poročilo o integraciji (če pride v poštev dolgoročno rejništvo, posvojitev ali za starejše otroke
skupinska ali bolj neodvisna oblika nastanitve) v državi prihoda
• Informacije o izvorni državi s poudarkom na otrocih in spolu
Zbiranje in deljenje informacij mora spoštovati nacionalno zakonodajo in predpise o varstvu podatkov
(Glej: Rubrika 11 “Zaupnost in izmenjava podatkov”).

Da otroku ne bi bilo treba prestati več osebnih razgovorov (z možnostjo ponovne travme) si morajo ustrezni organi izmenjavati podatke v skladu z načeli zaupnosti in varstva osebnih podatkov (Glej: Rubrika 11
“Zaupnost in izmenjava podatkov”).
V znak priznavanja potrebe po izmenjavi podatkov ob ustreznem varovanju in spoštovanju tajnosti sta Notranje ministrstvo VB in Združenje direktorjev služb za otroke (ADCS) - Posebna enota za azil, ki zastopa
lokalne službe za varstvo otrok skupaj razvila protokol dobre prakse glede izmenjave podatkov, kar se tiče
ocenjevanja starosti.108
Na Finskem so socialni delavci lahko navzoči na osebnem razgovoru in podajo pisno izjavo o otrokovih
psiholoških potrebah ter mnenje o tem, kako bi najbolj idealno ugodili otrokovim največjim koristim. Ta
prizadevanja za resnično bolj multidisciplinarno odločanje predlagajo večjo institucionalizacijo sodelova-
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nja strokovnjakov v postopku BID ter uvajajo pomembne zaščitne ukrepe med ocenjevanjem otrokovega položaja.
Procesno načrtovanje za otroke brez spremstva ali
ločene otroke vključuje vrsto akterjev, vključno z
zastopnikom/skrbnikom in po potrebi drugimi
strokovnjaki, kot so pravni svetovalci. Med dejavnike, ki pridejo v poštev, spadajo otrokova varnost,
priložnost za ohranjanje ali obnavljanje enotnosti
družine in za razvoj v odraslega človeka ter primernost procesa azila/priseljevanja. Tudi čas igra
svojo vlogo: dlje ko so otroci ločeni od svoje družine in kulture, težje je združevanje z družino in hujše bodo posledice za otrokovo duševno ter fizično
blagostanje.

RUBRIKA 11: ZAUPNOST IN
IZMENJAVA PODATKOV
Države pogosto ugotovijo, da:
• Izmenjava podatkov med državnimi
organi in javnimi ali zasebnimi ponudniki
storitev lahko pomaga rešiti večplastne
probleme otrok brez spremstva in prispeva k
skupnemu pristopu.
• Obstajajo načelni pomisleki glede varstva
zasebnosti, vključno z možno izgubo
nadzora nad podatki s strani posameznika
in dojemanjem, da je pravica do zasebnosti
v središču pojma svobode, kar sproža
zaskrbljenost glede možne izgube
avtonomije in psiholoških koristi zasebnosti.

Nedavna študija o otrocih brez spremstva, ki iščejo azil v Belgiji ugotavlja, da je polovica otrok kazala znake post travmatskega stresnega sindroma
(PTSD) in pomembno pri tem je, da se je PTSD,
kot je bilo videti, sčasoma povečal, ne pa upadel.109
Časovni dejavnik je torej resen problem glede na
to, da podaljševanje obravnave povzroča stres,
obenem pa povečuje prejšnjo ranljivost. To so pomembne ugotovitve za pravne zastopnike/skrbnike
in druge, ki svetujejo otrokom o možnostih za priseljevanje. Kažejo na potrebo po uravnoteženosti
učinkovite obravnave z otrokovo potrebo po počitku in času za priprave v vsakem posameznem
primeru.

Pri tem gre za dilemo, da:

Otrok, ki je že zaprosil za mednarodno zaščito
potrebuje pomoč med obravnavanjem prošnje. Če
prošnje ni vložil in je videti, da otrok potrebuje
mednarodno zaščito, se otrok lahko odloči, da bo
zanjo zaprosil po posvetu s svojim zastopnikom/
skrbnikom in pravnim svetovalcem. Toda, če otrokova navzočnost ne sproža vprašanj mednarodne
zaščite, se otroku lahko svetuje, da je v njegovo največjo korist, da se tem postopkom odpove. Na vsak
način je odločitev o vlogi prošnje odločitev otroka
in njegovega skrbnika ter pravnega svetovalca v
skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.110

Države lahko torej upoštevajo:
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De Standard, Prebivanje v Belgiji povzroča stres
med mladimi begunci, 20. december 2013,
navedek iz raziskave Marianne Vervliet, Poti
mladoletnih beguncev brez spremstva: Ambicije,
agencija in psihosocialna blaginja, 2013,
https://biblio.ugent.be/publication/4337248
ZN Odbor za otrokove pravice, KOP Splošni komentar št.
6 (2005): Obravnavanje otrok brez spremstva in ločenih
otrok zunaj njihove izvorne države, 1. september 2005,
KOP/GC/2005/6, KOP Splošni komentar, odst. 32,
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• Se potreba po zbiranju in izmenjavi
podatkov o posameznem otroku brez
spremstva ali ločenemu otroku dotika
vprašanja zaupnosti in pogojev varstva
podatkov, zaradi česar prenos podatkov
med agencijami predstavlja pravni izziv.
• Je izmenjava podatkov celo bolj zapletena,
ker sistemi varstva otrok in sistemi
priseljevanja delujejo vzporedno.
• Pomembni podatki, ki se nanašajo na
največje koristi otrok brez spremstva ali
ločenih otrok, lahko ostanejo nedosegljivi za
odločevalce.

• Nadaljnji razvoj, v mejah zakonodaje o
varstvu podatkov, protokolov o posebni
izmenjavi podatkov, ki se tiče vseh vidikov
postopka določanja otrokovih največjih
koristi.
• Sprejetje ustreznih varnostnih ukrepov za
zaščito občutljivih podatkov, kot so:
- skrbno analizo ustanov, ki izmenjujejo
podatke,
- označevanje funkcij javnih organov, ki
izmenjujejo podatke,
- zaščito dostopa do podatkov,
- strogo nadzorovanje obdelave podatkov in
- seznanitev otrok in njihovih zastopnikov/
skrbnikov o vrsti podatkov in namenu
izmenjave teh podatkov ter dati otrokom
priliko, da podajo svoje mnenje.
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Med dodatne dejavnike procesnega načrtovanja spadajo otrokova starost in razpoložljive pravne opcije.
Otroku je treba svetovati, naj sodeluje v postopkih, ki bodo najverjetneje spoštovali njegove največje koristi. Za otroka, starega blizu 18 let to pomeni sodelovanje v postopku, ki bo zaključen dokler še velja za
mladoletnika. Cilj je spoštovati otrokovo pravico, da se varno razvije v odraslega človeka, bodisi s pomočjo
združevanja družine, prošnje za mednarodno zaščito, ali drugega postopka priseljevanja (Glej: Rubrika 16
“Dopolnitev starosti 18 let”). Čakati, da otrok dopolni 18 let za sodelovanje v postopku za azil/priseljevanje
na splošno ne bi bilo v njegovo največjo korist, saj kot odrasel ne bi več imel dostopa do storitev in nasvetov,
ki jih dejansko še potrebuje. Treba je povedati, da mora biti presojanje dejavnikov največjih koristi utemeljeno in dokumentirano, čeprav procesno načrtovanje ne vključuje bolj formalnega procesa določanja
največjih koristi otroka (BID).
Mnoge države priznavajo, da je razvoj otroka v odraslo osebo proces, ki se ne zgodi čez noč, ampak se
nadaljuje še dolgo po 18. rojstnem dnevu, Na Norveškem, na primer, v postopku podobnemu tistemu, ki
ga predvideva Projekt Sveta Evrope LIFE Project,111 uslužbenci sprejemnega centra sodelujejo z otroki brez
spremstva ali ločenimi otroki pri načrtovanju dolgoročnega poteka razvoja. Načrt daleč presega mejnik
18 let starosti in zajema odraslost ter na ta način odraža realnost, da ima odločitev o otroku doživljenjske
posledice za posameznika. Takšno načrtovanje zahteva, da so realne možnosti uresničitve zamišljene z otrokom, ob upoštevanju možnih izidov trajnih rešitev.
Glede na to, da ima odločitev o možnih poteh priseljevanja lahko daljnosežne posledice za otrokov prihodnji razvoj, so bistvenega pomena večja postopkovna jamstva. (Glej: Rubrika 1, “Zaščitni ukrepi”). V Belgiji
avtomatično imenujejo skrbnika, odvetnika in tolmača za vse prepoznane otroke brez spremstva in ločene
otroke, ki so pri roki med procesnim načrtovanjem, tako da so otroci deležni več postopkovnih jamstev.
Na splošno je priporočljivo, da se pravne nasvete zagotovi ne le v postopkih za azil/priseljevanje, temveč
tudi zgodaj v postopkovnem načrtovanju, saj ima odločevanje v tej fazi precejšen pomen za otrokovo prihodnost.
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4.6 Uveljavljanje načela največje koristi v
postopkih azila in priseljevanja
Odločitev o sodelovanju v postopku priseljevanja, bodisi preko prošnje za mednarodno zaščito ali drugih
postopkov, ima precejšnje posledice za otroka in njegove razvojne možnosti. V teh fazi načelo največje
koristi označuje uvedbo visoke ravni postopkovnih jamstev. Otrok potrebuje vsaj pravne nasvete, pomoč
neodvisnega zastopnika ali skrbnika, tolmača in možnost zaslišanja ter ustrezno upoštevanje njegovega
mnenja glede na starost in zrelost. (Glej: Rubrika 1, “Zaščitni ukrepi.”)
Otroci, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, bi morali biti deležni prednostne obravnave pred odraslimi glede na pomen časovnega dejavnika za otroke. To ne pomeni, da je treba te primere obravnavati pospešeno v krajših časovnih rokih. Še vedno je potreben ustrezen čas, da si otrok odpočije in se okrepi, utrdi
zaupanje v zastopnika/skrbnika in da se omogoči ustrezno procesno načrtovanje, ali otroku da možnost
primernega zaslišanja.
Medtem ko se definicija begunca po Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 in njenem Protokolu iz leta
1967 nanaša na posameznika, ne glede na starost, Odbor ZN za otrokove pravice ugotavlja, da si je treba
definicijo razlagati na način, ki upošteva starost ter spol otroka. Med dodatne dejavnike spadajo pravice,
ki se nanašajo na otroke, posebne oblike preganjanja otrok, otrokova stopnja razvoja, poznavanje razmer v
izvorni državi in/ali spomini nanje ter ranljivost. Vsi ti so pomembni za razlago meril, ki upoštevajo starost
in spol otroka, za podelitev statusa begunca ali subsidiarne zaščite, v skladu s smernicami UNHCR glede
prošenj za azil otrok.112
Glede na gornje smernice, je treba pri ocenjevanju otrokovega utemeljenega strahu pred preganjanjem
zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja, upoštevati
škodo iz otrokovega vidika. Otrokova starost, spol in spolna usmeritev ter ekonomske in socialne značilnosti lahko vplivajo na vrsto preganjanja, ki ga je doživel otrok, in povečujejo njegov strah ter nevarnost
pred škodo. Zato je treba preučiti sveže podatke o razmerah v izvorni državi in uporabiti to znanje za obravnavanje otrokove prošnje za mednarodno zaščito.
Način na katerega države zagotavljajo, da so otrokove največje koristi glavno vodilo v postopku azila/priseljevanja je različen, odvisno od prakse in postopkov v državi. Če so postopki za podrobno ocenjevanje
uvedeni znotraj sistema otroškega varstva, lahko organi premislijo o prenosu teh podatkov v postopke
azila/priseljevanja, v skladu z ustreznimi načeli varovanja podatkov. Tako je v Nemčiji, kjer posebni centri
v zveznih državah pripravljajo podrobne ocene (Glej: Rubrika 11, “Zaupnost in izmenjava podatkov”) za
otroke brez spremstva v dveh ali treh mesecih po prvem srečanju.
V Veliki Britaniji različne vladne agencije sodelujejo pri opravljanju svojih predpisanih dolžnosti, da “varujejo in krepijo blaginjo otrok”, ko opravljajo svoje delo. Da bi zagotovila usklajeno sodelovanje vseh agencij je vlada izdala predpisana navodila za usmerjanje tega dela.113
Države imajo še vedno številne možnosti, ki jih lahko izkoristijo, če ne ugotovijo razlogov za podelitev
statusa begunca, oziroma subsidiarne zaščite, ali če vrnitev otroka ni možna in problem varstva še obstaja.
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RUBRIKA 12: NEPOPOLN SEZNAM ELEMENTOV NAJVEČJIH KORISTI
Kot rečeno, KOP Splošni komentar št. 14 razume specifične, dejanske otrokove okoliščine kot
izhodišče za ocenjevanje njegovih največjih koristi. V nadaljevanju je nekaj elementov, ki jih je treba pri
ocenjevanju in določanju otrokovih največjih koristi upoštevati:
Otrokova identiteta:
• Starost
• Spol
• Spolna usmerjenost
• Narodnostno poreklo
• Veroizpoved in verska prepričanja
• Kulturna identiteta (vključno s časom, ki ga je preživel zunaj izvorne države)
• Osebnost
• Sedanje potrebe in zmožnost razvoja (vključno s stopnjo izobrazbe)
Mnenje starša ali osebe, ki (trenutno) skrbi za otroka
Otrokovo mnenje:
• O razpoložljivih možnostih
• Želje in stališča glede njegove identitete in razpoložljivih možnosti
Ohranjanje družinskega okolja, vzdrževanje ali obnavljanje odnosov:
• Pomembni odnosi (in kje se ljudje nahajajo)
• Kakovost in trajanje otrokovih tesnih odnosov (starši, sorojenci, drugi družinski člani, drugi
odrasli, otroci v (kulturni) skupnosti)
• Posledice ločitve od pomembne osebe (in kje)
• Zmožnosti staršev, oseb, ki skrbijo za otroka, bližnjih oseb
• Možnosti za združevanje družine (na osnovi iskanja, preverjanja, ocenjevanja)
• Prednost nege v družinskem okolju za zagotovitev popolnega in usklajenega razvoja
otrokove osebnosti
Zaščita, varnost in skrb za otroka:
• Varnost pred škodo
• Blaginja v širšem pomenu besede (osnovne materialne, telesne, izobraževalne, čustvene
potrebe, potreba po ljubezni in varnosti)
• Možnost nadaljnje nevarnosti in škode ter drugih posledic odločitve za otrokovo varnost
Ranljivost:
• Individualne fizične ali čustvene potrebe
• Posebne potrebe po varstvu, vključno za žrtve trgovine z ljudmi in žrtve travm
• Potreba po nadaljnjem občutku varnosti in stabilnosti
Otrokova pravica do zdravja:
• Ukrepi potrebni za ohranjanje zdravja, vključno z duševnim zdravjem
Dostop so izobraževanja:
• Potrebe po šolanju in možnostih za razvoj

42

Živi in zdravi

Na Švedskem v primeru izrednih okoliščin, ki jih
je treba upoštevati v azilnem postopku ali pri poznejši odločitvi, švedski Odbor za migracije opravi
analizo vplivov na otroka. To orodje je še posebej
koristno, če gre za izredno nevarne okoliščine. Odbor preveri, ali so bila upoštevana postopkovna
jamstva in če so bili pravilno upoštevani ter ugotovljeni posebni razlogi za zaščito otroka. Ravno tako
preuči otrokov individualni položaj glede zdravja
in psihosocialnega razvoja ter položaj družine. Vse
to primerja z možnostjo otrokove vrnitve v izvorno državo ali integracije na Švedskem. Odbor upošteva tudi otrokovo mnenje in odločevalci morajo
tudi upoštevati podatke od drugih akterjev, ki so
blizu otroka (se pravi skrbnika, socialne službe) ali
pojasniti, če niso tako ravnali. Odločevalci lahko
zabeležijo svoje ugotovitve o vsakem vprašanju v
rubriko za pripombe. Ta zapis zaenkrat še ni obvezen, toda če bi bil, bi izboljšal kakovost ugotovitev
in bil v skladu s priporočili KOP Splošnega komentarja št. 14, odst.. 97 (f) o pravnem mišljenju.

RUBRIKA 13: OCENJEVANJE
ELEMENTOV NAJVEČJIH KORISTI

V Veliki Britaniji, če otroka, ki mu ni bil podeljen status mednarodne Zaščite, ne morejo vrniti v
njegovo izvorno državo zaradi “neustreznih sprejemnih pogojev”, otroku odobrijo tako imenovano
diskrecijsko dovoljenje za zadrževanje.114 Glede na
operativno politiko Notranjega ministrstva je jasno, da so za odločevalce pri odločanju o trajanju
dovoljenja, glavno vodilo otrokove največje koristi.

Ocenjevanje vključuje vrednotenje in
primerjanje vseh elementov potrebnih za
odločitev v specifični situaciji za specifičnega
posameznega otroka. Pri razvrščanju
različnih elementov se lahko pojavi problem
pomembnosti razvrstitve, in je treba
upoštevati:

Mnoge države so uvedle enoten postopek odločanja o priznanju statusa begunca, subsidiarne zaščite ali izdaji dovoljenja za prebivanje iz humanitarnih razlogov v skladu z nacionalno zakonodajo.
Enotni postopek bi bil na splošno koristen tudi za
otroke glede na dejstvo, da je čas dejavnik bistvenega pomena iz vidika otrokovega razvoja.
Odločitev o izdaji humanitarnega ali začasnega dovoljenja za prebivanje, če ni priznana mednarodna
zaščita predstavlja dilemo zlasti za otroke, ki se bližajo polnoletnosti (Glej: Rubrika 16 “Dopolnitev
starosti 18 let”). V mnogih primerih se bi takšne
odločitve sprejele v enotnem postopku. Toda zaradi daljnosežnih posledic za otrokov razvoj v odraslost, bi bilo bolje odločitev opreti na postopek
določanja največjih koristi (BID), ki zagotavlja z
razlogi podprto tehtanje vseh dejavnikov. (Glej:
Rubrika 12, “Nepopoln seznam elementov največjih koristi.”)
114

Namen ocenjevanja in določanja otrokovih
največjih koristi je zagotoviti popolno,
dejansko uživanje pravic v skladu s KOP in
celostni razvoj otroka.
Odločitve, ki vodi v trajno rešitev, ni
mogoče doseči s sklicevanjem na en sam
dejavnik, Pri ocenjevanju in določanju
rešitve, ki je v otrokovo največjo korist, je
bistvenega pomena, da se osredotočimo na
posameznega otroka. KOP Splošni komentar
št. 6 in KOP Splošni komentar št. 14 zlasti
zahtevata, da je v posebnem, dejanskem
okviru treba:
• Določiti ustrezne elemente (glej Rubriko
12 “Nepopoln seznam elementov največjih
koristi).
• Jih postaviti v konkretne okvire in vsakemu
določiti težo v medsebojnem razmerju.

• Možnost, da bo otrok izpostavljen škodi
ponavadi prevlada nad drugimi dejavniki,
zato ta možnost ne bi bila v otrokovo korist.
• Otrokova pravica, da ga vzgojijo njegovi
starši, je temeljno načelo. Razen v primeru
varnostnih problemov lahko le otrokova
družina izpolni njegove največje koristi.
• KOP poudarja potrebo po zagotovitvi
otrokovega preživetja in razvoja, vključno s
telesnim, duševnim, duhovnim, moralnim in
socialnim razvojem. To je mogoče zagotoviti
na splošno z vzdrževanjem ali ohranjanjem
tesnih stikov z družino in otrokovo socialno
ter kulturno mrežo.
Določiti težo družbeno-ekonomskim
dejavnikom v izvorni državi je lahko zahtevno,
toda vseeno potrebno. Pri razmišljanju o
scenariju otrokovega razvoja je treba tem
dati težo takšnim dejavnikom kot so možnost
izobraževanja, zdravstvo, problemi ranljivosti
in kontinuiteta ter stabilnost otrokovega
sedanjega položaja.

VB Vizumi in priseljevanje, Smernice: Odobritev
diskrecijskega dovoljenja za zadrževanje prosilcem
za azil: Postopek, junij 2013, stran 9 odst. 4.4,
http://goo.gl/KRQfmj
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Na Finskem lahko prosilcu za mednarodno zaščito odobrijo dovoljenje za stalno prebivanje iz sočutnih razlogov, če bi bila zavrnitev prošnje docela nerazumna upoštevajoč prosilčevo zdravstveno stanje, vzpostavljene vezi s Finsko ali druge humanitarne razloge. Otroci brez spremstva in ločeni otroci veljajo za ciljno
skupino za ta status. Za izvajanje tega postopka je priporočljivo, da se preučijo vsi dejavniki, vključno z
enotnostjo družine, kontinuiteto skrbi, narodnostno identiteto in kulturne dejavnike ter se jih zabeleži v
pisni odločbi. Na Norveškem takšno odločbo izdajo otrokovemu odvetniku, ki jo izroči skrbniku in otroku.
Pomembno je, da se države zavedajo, da je vsem vidikom, vključno z BID, možno oporekati, da je treba
zagotoviti pravno svetovanje in če se pojavijo nove informacije, mora obstajati način za ponovno obravnavo
primera. Po prenovljeni Direktivi o azilnih postopkih 40. člen, odst. 2, so ponovne prošnje sprejemljive v
primeru “novih elementov in ugotovitev”.

RUBRIKA 14: PRIMERJAVA
OTROKOVIH NAJVEČJIH KORISTI
Z DRUGIMI INTERESI
Ko so ocenjene in določene največje otrokove
koristi, utegnejo biti v nasprotju s koristmi ali
pravicami drugih otrok, staršev ali javnosti.
Glede na KOP Splošni komentar št. 14, odst.
39 in odst. 40, če je uskladitev nemogoča,
morajo organi in odločevalci analizirati in
pretehtati pravice vseh vpletenih ter pri tem
upoštevati, da:
• Otrokova pravica, da veljajo njegove
največje koristi za vodilno načelo
pomeni, da imajo njegove koristi visok
prednostni položaj in niso le ena od
številnih zadev.
• Zato je treba dati večjo težo tistemu, kar
je za otroka najbolj koristno.
To je tako zaradi posebnega otrokovega
položaja, katerega značilnosti so naslednje:
• Odvisnost
• Zrelost
• Poseben pravni status
• Neslišnost
Razumeti največje otrokove koristi kot
“primarne” zahteva ozaveščenost o mestu,
ki ga morajo zavzeti otrokove koristi v vseh
dejanjih in pripravljenost, da se da prednost
tem koristim v vseh okoliščinah, zlasti kadar
ima ukrep nedvomne posledice za otroka.
Poleg tega KOP Splošni komentar št. 6, odst.
86 navaja, da: “Argumenti, ki niso osnovani na
pravicah, kot so tisti, ki se nanašajo na splošno
nadzorovanje migracij, ne morejo razveljaviti
upoštevanje načela največjih koristi.”
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4.7 Ugotavljanje
trajnih rešitev
Ko se postopek azila ali priseljevanja konča in otrok prejme dokončno odločbo, bo pojasnjen njegov pravni status v državi in otrok lahko nadaljuje
z načrtovanjem svoje prihodnosti. Treba je povedati, da vsi otroci brez spremstva in ločeni otroci,
na primer državljani EU, ne bodo opravili teh postopkov.
Določanje največjih koristi (BID) lahko na splošno
opišemo v nacionalnih postopkih azila ali priseljevanja. V tem primeru bi bilo tudi navedeno kako
in kdaj je BID vključen v te postopke. Čeprav ni
nobene točne navedbe v poteku postopka azila ali
priseljevanja o tem, kdaj naj se opravi BID, naj bi
veljalo glavno načelo, da določanje koristi poteka
kadar je treba sprejeti odločitev, ki bo pomembno
vplivala na otrokovo prihodnost - in da se to naredi
na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja največjih koristi (BIA). Če gre za več dejanj/odločitev,
ki imajo bistvene posledice za otroka, je treba tudi
zvišati raven postopkovnih jamstev, kar odraža resnost posledic za otrokovo prihodnost, višek tega
pa je neodvisen BID. Medtem ko se BIA običajno
vodi za oblikovanje odločitve o azilu/priseljevanju, se BID na splošno opravi po postopku azila/
priseljevanja, izid tega postopka pa oblikuje obseg
predlagane trajne rešitve in ne razveljavi odločbe o
azilu/priseljevanju kot takšne.

© UNHCR / L. De Wit

BID po odločitvi o azilu/priseljevanju opredeljuje najustreznejšo trajno rešitev za premik med razpoložljivimi možnostmi v luči veljavnih pravnih podlag in poleg tega rešuje problem položaja otrok, ki so brez
spremstva ali ločeni.
Če ugotovljene trajne rešitve ni mogoče uresničiti, oziroma so na voljo novi podatki, se lahko BID, ali odvisno od značilnosti novih podatkov, odločanje o azilu/priseljevanju vrneta v prejšnje stanje ali ponovita v
skladu z veljavno zakonodajo.
Trajna rešitev je dolgoročna in podprta z dokazi. Zagotavlja, da se bo otrok brez spremstva ali ločeni otrok
lahko razvil v odraslega človeka v okolju, ki ustreza njegovim potrebam in uveljavljal svoje pravice v skladu
s Konvencijo o otrokovih pravicah ter ne bo v nevarnosti pred preganjanjem ali škodo. V skladu z načelom
največje koristi, saj bo trajna rešitev imela bistven vpliv na otrokov dolgoročni razvoj v odraslo osebo, bo
rešitev morala temeljiti na BID, ki potrjuje najstrožje določena postopkovna jamstva. (Glej: Rubrika 1 “Zaščitni ukrepi.”)
Pri izvajanju BID je vredno truda, da imamo določanje strogo pred očmi, saj je cilj tega postopka. BID že
na začetku teži k obravnavanju okoliščin posameznega otroka, da ugotovimo, kakšna rešitev je v največjo
korist tega otroka.
Nekatere države so vzpostavile mehanizme za izvajanje BID v okviru zakonov in pristojnosti organov za
azil in preseljevanje. V drugih, zlasti kjer otroci brez spremstva ali ločeni otroci, kot so državljani EU, ne
sodelujejo v postopkih mednarodne zaščite, je BID v pristojnosti drugih organov pravosodnega sistema ali
otroškega varstva. Te ustanove ali predstavniki, ki določajo otrokove največje koristi med iskanjem trajne
rešitve, bi morale biti v idealnem primeru neodvisne in nepristranske, z zaposlenimi ljudmi, ki imajo potrebne izkušnje na področju zaščite otrok, brez možnega navzkrižja interesov glede varstva otrokovih pravic.
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Priporočamo, da se te strukture dodatno razvijajo, tako da bodo imele te lastnosti. Na osnovi ugotovitev
raziskave o človekovih pravicah otrok brez spremstva in mladih, na primer, ki se selijo v Veliko Britanijo,
je parlamentarni Skupni odbor za človekove pravice (JCHR) priporočil, naj vlada oceni primer za uvedbo
neodvisnega formalnega postopka BID. Odbor je predlagal, naj se analizirajo možne koristi takšnega novega in formalnega postopka, namesto iskanja izboljšav v obstoječem modelu. Ne glede na model bi sistem
moral postaviti največje koristi otrok brez spremstva ali ločenih otrok v ospredje.115
Kadar so največje koristi glavno vodilo, lahko trajne rešitve za otroke brez spremstva in ločene otroke vključujejo številne ukrepe, odvisno tudi od pravnih možnosti, ki so na voljo v državi. Glede na elemente iz KOP
Splošnega komentarja št. 14, BID upošteva tudi vrsto možnosti za obravnavanje otrokovih potreb po zaščiti
in prihodnje ureditve varstva. Trajne rešitve se lahko upoštevajo in izvajajo, na primer, v obliki združevanja
z družino ali s sorodnikom, oziroma z nekdanjim skrbnikom v izvorni državi, ali tretji državi, s pomočjo
ustreznih alternativnih oblik varstva. Zadnje sredstvo je posvojitev v primerih, ko ni družinskih članov, ko
je nemogoče poiskati družino, oziroma združevanje ni v otrokovo korist.
V procesu ugotavljanja in izvajanja trajne rešitve za vsakega otroka brez spremstva ali ločenega otroka je
bistvenega pomena uvesti ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje otrokove pravice do zaslišanja. (Glej Rubriko
6, “Participacija otrok.”). V Italiji, ko se otrok strinja s prostovoljno vrnitvijo v domovino, ali zanjo zaprosi,
skupaj z otrokom in njegovo družino naredijo načrt v sodelovanju s socialnimi službami in IOM (Mednarodno organizacijo za migracije). Na Norveškem poteka “proces mapiranja” v sprejemnem centru in je
vključen v proces načrtovanja med izvajanjem trajne rešitve.
Ne glede na priseljenski status otroka brez spremstva ali ločenega otroka so stalni napori za iskanje njegove
ožje ali širše družine skrajno pomembni za določanje, ali je združitev z družino v otrokovo največjo korist.
115
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Če se družino odkrije v tretji državi, se lahko išče ali razišče možnost združevanja družine v tretji državi. V
primeru, ko se starše najde, vendar so v takšni situaciji ali kraju, kjer za prebivanje nimajo urejenih potrebnih dokumentov, je združevanje manj enostavno. Toda, če se določi, da je združevanje v državi sprejemnici
ali tretji državi v otrokovo največjo korist, ga je treba doseči v podkrepitev načela največjih koristi. To je odvisno od specifičnega položaja in pravnega statusa otroka ter družinskih članov v tujini. Če ima otrok status
begunca v skladu z zakonodajo EU ima pravico, da zaprosi za združevanje družine z najožjimi družinskimi
člani (se pravi starši) v državi azila. Če se družino (se pravi starše) odkrije v tretji državi, se lahko združevanje v tej državi razišče s pomočjo BID, tako da ustrezni akterji iz tretje države sodelujejo v postopku. Nova
Dublinske uredba posebej navaja jamstva za otroke brez spremstva ali ločene otroke in izrecno pravi, da je
otrokova največja korist glavno vodilo. Uredba od držav članic zahteva, da med seboj tesno sodelujejo in ko
ocenjujejo otrokove največje koristi zlasti upoštevajo združevanje družine, blagostanje otrok brez spremstva ali ločenih otrok, njihov socialni razvoj, varnost in zaščito.116 Odvisno od statusa otroka in staršev, se
trajno rešitev lahko išče bodisi v državi, kjer se nahajajo starši, bodisi v državi, kjer je otrok, oziroma imajo
v njej zakonito pravico do prebivanja. Ključni dejavnik v tem primeru je trajnost rešitve za otroka in katera
država ter status jo lahko uresniči na najboljši način.
Da se oceni, ali je združevanje družine v otrokovo največjo korist, so pomembni podatki o družinskih razmerah, po možnosti skupaj s študijo, izvedeno na domu. V to študijo spada podrobno poročilo o položaju
družine, vključno z opisom pogojev, ki utegnejo pomembno vplivati na združitev, nastanitvijo, ekonomskim položajem družine, zdravstvenim stanjem družinskih članov, pripravljenostjo na snidenje z otrokom,
sposobnostjo, da bodo skrbeli za otroka, odnosi med člani družine ter drugimi podatki, pomembnimi za
študijo, kot je npr. zloraba substanc.
Pridobiti te podatke v nekaterih izvornih državah lahko predstavlja izziv (Glej tudi Rubriko 10 “Zbiranje
podatkov”). Poleg iskanja sorodnikov s pomočjo predstavništev v izvornih državah ali s pomočjo Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC), so Italija, Finska, Avstrija in Belgija sklenile partnerstvo z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), Mednarodnimi socialnimi službami (ISS) in partnerji v izvornih
državah za organizacijo iskanja družin, študije izvedene na domu, načrtovanje ponovne integracije in spremljanje v državah izvora. Medtem ko več držav uporablja ISS v posameznih primerih za iskanje družinskih
članov in študije na domu v izvornih državah, ima Finska formalen sporazum z Generalnim sekretariatom
ISS o iskanju družin ali zakonitih skrbnikov otrok brez spremstva ali ločenih otrok. V skladu s sporazumom
ne iščejo družinskih članov, če postane očitno, da sta družina ali otrok izpostavljena nevarnosti. Odločitev o
prenehanju iskanja se sprejme po navodilu ISS, vendar tudi otroka in njegovega zastopnika/skrbnika.
V primeru, ko je vrnitev otroka v izvorno državo ali državo običajnega bivališča v otrokovo največjo korist, sta UNHCR in UNICEF sestavila, v priznanje problemov zaščite zlasti v zvezi z vračanjem, smernice
o minimalnih zaščitnih jamstvih za vračanje otrok brez spremstva in ločenih otrok. Smernice UNICEF za
varstvo otrok žrtev trgovine z ljudmi117 in Referenčni vodnik UNICEF za varstvo pravic otrok žrtev trgovine z ljudmi v Evropi118 obravnavata otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi, medtem ko prispevek UNHCR,
Posebni ukrepi za vračanje otrok brez spremstva in ločenih otrok v Afganistan, opisuje minimalna zaščitna
jamstva za vračanje otrok v Afganistan,119 ki lahko pridejo v poštev v drugih primerih. (Glej Rubriko 15,
“Minimalni zaščitni ukrepi za vrnitev.”). Primerjalna študija in kontrolni seznam za razvijanje dobre prakse
sta bila izdelana na prošnjo Evropske komisije,120 ki lahko obvešča države članice EU o izvajanju Direktive
o vračanju ob spoštovanju otrokovih pravic.
116

Evropski Svet in Evropski Parlament, Uredba (EU) št. 604/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo
v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena), http://goo.gl/XnJ2mV
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UNICEF, Smernice za varstvo otrok žrtev trgovine z ljudmi, 26. junij 2013,
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
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UNICEF, Referenčni vodnik za varstvo pravic otrok žrtev trgovine z ljudmi v Evropi, 2006,
http://www.refworld.org/docid/49997af7d.html
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UNHCR, Posebni ukrepi za vračanje otrok brez spremstva in ločenih otrok v Afganistan, avgust 2010,
http://www.refworld.org/docid/4c91dbb22.html
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Svet Evrope o beguncih in izgnancih, Primerjalna študija prakse na področju vračanja mladoletnikov, december 2011,
HOME/2009/RFXX/PR/1002, http://www.refworld.org/docid/4f17ebed2.html
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RUBRIKA 15: MINIMALNI ZAŠČITNI UKREPI ZA VRNITEV
Referenčni vodnik UNICEF za otroke, žrtve trgovine z ljudmi v Evropi, opisuje minimalne zaščitne
ukrepe ali jamstva za vračanje otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki so žrtve te trgovine. Posebni
ukrepi UNHCR za vračanje otrok brez spremstva in ločenih otrok v Afganistan se lahko uporabi v drugih
situacijah. Oba dokumenta priporočata, da:
• Se odločitev sprejme v formalnem postopku z vsemi potrebnimi jamstvi; da se ocenijo vse
rešitve, ki upoštevajo otrokove največje koristi kot glavno vodilo; da je otrok deležen vseh
informacij, nasvetov in pomoči.
• Se pred vračanjem dejansko naredi vse kar je treba, se izsledi družino in opravi individualno
oceno, ali je družina pripravljena in zmožna sprejeti otroka.
• Velja napotitev otroka v varstveno ustanovo za zadnji ukrep, če je iskanje sorodnikov
neuspešno, in sicer le v primeru, če je to v otrokovo največjo korist.
• Organizacija sprejema in ureditev varstva otroka morata vključevati vsaj:
		 - S
 prejem otroka na letališču, takojšen dostop do ustrezne nastanitve, pomoč pri izpolnjevanju
osnovnih potreb, dostop do izobraževanja in zdravstvenih storitev.
		 - Imenovanje vzgojitelja/skrbnika, ki je ustrezno usposobljen in kvalificiran, med drugim na
področju otroškega varstva in je uradno odgovoren za otroka.
		 - Individualni načrt za trajno ponovno integracijo, izdelan v sodelovanju z otrokom in
skrbnikom.
		 - Primerno nadaljnje ocenjevanje po vrnitvi.
• Strokovnjaki izvajajo posamezne ocene tveganja in varnostne ocene:
		 - Varnostna ocena se osredotoča predvsem na možne nevarnosti, ki pretijo otroku ali njegovim
sorodnikom pred preprodajalci in njihovimi sodelavci. Kot takšna upošteva varnostna
tveganja, ki se posebej tičejo žrtev trgovine z otroki in tista, ki utegnejo prizadeti otroke, ki se
vračajo v izvorno državo. V ta namen bi morale ustrezne socialne službe ali organi otroškega
skrbstva v državi, kjer se ta otrok nahaja, zbrati podatke od policije ali obveščevalne službe
organov pregona v otrokovi izvorni državi, oziroma od mednarodnih policijskih organizacij.
• Ocena tveganja raziskuje stanje na domu in v skupnosti, kamor se bo otrok verjetno vrnil,
da se oceni, ali je vrnitev tja v otrokovo največjo korist. Opravijo jo iste socialne službe ali
ustanove otroškega skrbstva, kjer se otrok nahaja, in zahteva podatke od agencije v otrokovi
izvorni državi, ki pozna njegovo družino ali dom osebe, ki bo prevzela odgovornost za otroka
(oziroma ustanovo, ki jo bo prevzela) ter okoliško skupnost.

V Italiji, kjer pride v poštev le prostovoljno vračanje, si prizadevajo le za strukturne ukrepe v podporo
otrokovi ponovni integraciji, tako da zagotovijo finance in spremljanje. Obdobje spremljanja, ki traja najmanj šest mesecev, se lahko spreminja glede na potrebe načrta za ponovno integracijo, v katerega spadajo
otroci, ki se vračajo v šolo, ocena trga dela, ali po potrebi zdravniška pomoč. Pripravljalni proces se začne
le na otrokovo zahtevo. IOM je zadolžena za iskanje sorodnikov in oceni družinske razmere na podlagi
sporazuma z Ministrstvom za delo in socialno politiko na željo otroka in z njegovim utemeljenim soglasjem
ter soglasjem družine. Projekt ponovne integracije se oblikuje v tesnem sodelovanju z otrokom, njegovo
družino, IOM in socialnimi službami, odobri pa ga Ministrstvo za delo.
Spremljanje izvajajo krajevne NVO, v Ugandi po vrnitvi otrok brez spremstva ali ločenih otrok iz Norveške
in v Demokratični Republiki Kongo za otroke brez spremstva ali ločene otroke, ki se vrnejo iz Belgije. To
v nekaterih primerih vključuje pomoč družinam po vrnitvi. V primeru razmišljanja o združevanju družine, ali upoštevanja alternativnih oblik varstva, je tudi zelo pomembno oceniti delovanje sistema otroškega
varstva v izvorni državi, ali v drugi državi, kjer pride v poštev takšna ureditev.121
121
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Glej tudi brošuro o projektu Mehanizem spremljanja vrnjenih mladoletnikov, HIT Fundacija, Nidos in Mercado
http://goo.gl/Uckoc6
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Pri preučevanju vrnitve se švedski Odbor za migracije loti ugotavljanja stanja, zbira podatke o izvornih državah v zvezi z otroki glede sistema otroškega varstva in med drugim tudi kar se tiče zmožnosti sistema za
spremljanje teh otrok. Pregleda še podatke o izobraževanju in zdravstvu, preden oceni izvedljivost vračanja
kot trajne rešitve za otroke brez spremstva in ločene otroke. Podatki zbrani s pomočjo ugotavljanja stanja
so razpoložljivi na spletu, da jih lahko uporabljajo švedsko govoreči organi.122
Vračanje brez povečanja otrokove ranljivosti ni možno v naslednjih primerih: sorodnikov niso našli in ne
obstaja ustrezen sistem otroškega varstva; ni otroku primernih sprejemnih objektov in zastopnikov/skrbnikov pri roki, da mu pomagajo takoj ob prihodu in nadaljnji reintegraciji; in otrok se ne pridruži družini ali
sorodnikom, oziroma ni podpornih struktur.
Če se otroku brez spremstva ali ločenemu otroku omogoči bivanje iz humanitarnih razlogov, ali zagotovi
druga oblika zaščite do polnoletnosti, to samo po sebi še ni rešitev. Zlasti zaskrbljujoča je praksa, da se
otrokom omogoči bivanje, dokler ne dosežejo polnoletnosti, potem pa jih vračajo. Če ni individualnega načrta za ponovno integracijo, sestavljenega po meri skupaj z otrokom, je lahko v nevarnosti njegov uspešen
razvoj v odraslega človeka. Prizadevanja za lajšanje prehoda v odraslost v obliki pomoči mladim odraslim
podpira tudi SE (Svet Evrope), kar je dobrodošel ukrep v smeri reševanja negotovega položaja teh ranljivih
mladih ljudi. (Glej Rubriko 16 “Dopolnitev starosti 18 let”)
Na Madžarskem, imajo v priznanje, da ranljivost ne preneha v trenutku, ko je dosežena uradna polnoletnost, otroci s statusom begunca ali subsidiarne zaščite in so brez spremstva ali ločeni, pravico do nadaljnje
pomoči do 24 leta starosti, enako kot domačini.
V Franciji lahko otroci, ki so tri leta pred dopolnjenim 18 letom prejemali socialno pomoč, zaprosijo za
državljanstvo pod skrbstvom države dokler še nimajo 18 let, dokler niso polnoletni. Za tiste otroke, ki so
dosegli raven zrelosti, ki jim omogoča vajeništvo, obstaja možnost, da sklenejo pogodbo (t.im. contrat jeune
majeur- pogodba mlade polnoletne osebe) z državo, ki jim omogoča bivanje v Franciji do zaključka šolanja in
so pripravljeni, da postanejo neodvisni.
Ko v Italiji otrok brez spremstva dopolni starost 18 let, zakon predvideva možnost, da si pridobi dovoljenje
za prebivanje zaradi študija, ima dostop do trga dela ali zaposlovanja, če je otrok zakonito prebival v državi
v eni ali drugi obliki tri leta preden je dopolnil starost 18 let in je najmanj dve leti sodeloval v socialnem
ali civilnem načrtu za integracijo, oziroma mu je bil dodeljen skrbnik, ali je bil v rejniški oskrbi in je prejel
ugodno mnenje Ministrstva za delo in socialno solidarnost.

122

Glej LIFOS, Migrationsverket räts- och landsinformationssystem, http://lifos.migrationsverket.se
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RUBRIKA 16: DOPOLNITEV STAROSTI 18 LET
Za otroke brez spremstva ali ločene otroke lahko dopolnitev starosti 18 let pomeni, da kot odrasli
migranti brez dokumentov izgubijo vrsto pravic in razpoložljive zaščite, ki jih imajo kot otroci. Dodatne
pravice in varstvo, ki so jih deležni kot otroci, se pogosto izgubijo čez noč.
Med probleme, na katere naletijo otroci brez spremstva ali ločeni otroci med prehodom v odraslost,
spadajo:
• Izguba socialnih, ekonomskih in izobraževalnih pravic
• Izguba pravice do nastanitve v posebnih domovih za mlade ali rejništva
• Izguba uradnega zastopnika/skrbnika
• Nevarnost pred pridržanjem
• Nevarnost pred odstranitvijo v države, ki se jih več ne spominjajo, v katerih nimajo več
nobenih stikov
• Odsotnost informacij o pravicah, kij jih imajo kot odrasli
• Odsotnost dostopa do sodnega varstva ali odškodnine za kršenje pravic
Glede na nezanesljivost sedanjih metod ocenjevanja starosti, je napačna določitev starosti lahko
oteževalna okoliščina.
SE je skupaj z UNHCR sestavil poročilo s katerim opozarja na te probleme in naproša države ter
ustrezne oblasti, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev uspešnega prehoda, ne glede na to, ali so otroci
v prehodnem obdobju begunci, ali prosilci za azil.123 SE je v luči tega poročila enoglasno sprejel
resolucijo, s katero države poziva, naj:
• Upoštevajo poseben položaj otrok brez spremstva ali ločenih otrok, ki postanejo polnoletni
• Uvedejo prehodno kategorijo in sprejmejo politične ukrepe za:
		 - socialno pomoč in šolanje
		 - dostop do informacij
		 - podaljšanje pomoči za nastanitev dokler se ne najde rešitev
		 - dostop do zdravstva
• Usposobijo socialne delavce za to posebno prehodno kategorijo. Se učijo iz kampanje
“Smo pomembni”, ki jo je sprožila organizacija SOS Otroške Vasi o deinstitucionalizaciji
mladih, ki zapuščajo različne oblike varstva.124
		 Dodatne koristne prakse vključujejo:
		 - P
 ovezovanje med mladimi odraslimi z drugimi mladimi odraslimi v podobnem položaju in
zagotovitev medsebojne pomoči ali podpore
		 - Z
 agotovitev prostovoljcev kot dodatno sredstvo za pomoč mladim odraslim zunaj
uradnega sistema
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UNHCR, Otroci brez spremstva in ločeni otroci, ki prosijo za azil in begunski otroci - Dopolnitev starosti osemnajst let - Kaj naj
praznujejo? Marec 2014, http://www.refworld.org/docid/53281a864.html
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SOS Children’s Villages International, Staranje brez nege: Od nege do odraslosti v Evropi in srednje azijskih družbah. Kampanja
„I Matter“ (Sem pomemben), december 2010, http://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/ageing.pdf
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4.8 Spremljanje
Pri izvajanju sistemov in postopkov za uveljavljanje načela največjih koristi imajo države v skladu s KOP
Splošnim komentarjem št. 5 (2003) - Splošni izvedbeni ukrepi, vključno z 12. členom o aktivni vlogi otroka,
obveznost, da krepijo, zaščitijo in spremljajo otrokove pravice. Da bi otroci lahko imeli korist od praks, za
katere je pristojna država, jih je treba enotno izvajati. Države se soočajo z izzivom izvajanja ustrezne prakse
na svojem ozemlju na ravni kakovosti, preverjene s pomočjo spremljanja, tako da so otroci brez spremstva
ali ločeni otroci deležni enake podpore v vseh regijah in upravnih enotah.
Krajevne raznolikosti v varstvu otrok brez spremstva in ločenih otrok utegnejo postaviti te otroke v nevaren
položaj, odvisno od kraja, v katerem se nahajajo. Spremljanje na državni ravni in pomoč lokalnim oblastem
v izvajanju njihovih odgovornosti bi bil dodaten zaščitni ukrep za otroke in bil v idealnem primeru sestavni
del trdnega sistema zaščite.
Takšno neodvisno spremljanje uveljavljanja načela največjih koristi bi se uporabljalo povsod v državnem
sistemu otroškega varstva in v postopkih azila ter priseljevanje glede otrok brez spremstva ali ločenih otrok,
ki prihajajo iz tujine v državo članico EU.
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Bezpečně a ve zdraví

Konvencija o otrokovih pravicah navaja, da je otrok brez spremstva ali ločeni otrok, ne glede na otrokove
okoliščine in priseljenski status, najprej in predvsem otrok in ga je treba kot takšnega tudi obravnavati. Kot
otrok. ki je začasno ali stalno prikrajšan za zaščito družinskega okolja, je upravičen do posebnega varstva
in pomoči. To je ključnega pomena za otroke, ki prečkajo meje in so brez spremstva, ali ločeni od svojih
družin ter so zaradi tega v zelo ranljivem in nevarnem položaju.
Največje koristi otroka morajo biti glede na določbe KOP glavno vodilo vseh odločitev, ki se nanašajo na
otroke brez spremstva in ločene otroke od trenutka prihoda ali ugotovljene istovetnosti, dokler se ne najde
trajna rešitev. Vendar pa zagotavljanje potrebnega varstva ali skrbi lahko za države predstavlja izziv. Dobra
praksa narekuje, da je treba otrokove potrebe in položaj ocenjevati celostno, to pa lahko obremeni sistem,
ki je namenjen obravnavanju stranskih življenjskih vprašanj posameznega otroka. V primeru otrok brez
spremstva in ločenih otrok je treba najti rešitve z najbolj pozitivnimi posledicami za otroke in se po njih
ravnati celovito.
Številni ukrepi držav vplivajo na otroke, vendar pa vsaka odločitev, ki jo sprejme države, ne zahteva popolnega in formalnega postopka določanja otrokovih največjih koristi. Temeljno načelo, ki ga določa Odbor
za otrokove pravice ugotavlja, da je treba uvesti višjo raven zaščitnih ukrepov, če ima odločitev večje
posledice za otroka.
V smeri nadaljnjega razvoja obstoječih struktur in postopkov - ali uvajanja novih - za uveljavljanje načela
največjih koristi otrok brez spremstva in ločenih otrok v Evropi, sta UNICEF in UNHCR posvetila pozornost izkušnjam držav in njunih partnerjev. UNHCR in UNICEF priporočata, naj države vključijo to načelo
v te strukture in postopke, tako da:
• Zagotovijo celosten pristop k ugotavljanju otrokovih največjih koristi in upoštevajo vse otrokove značilnosti, okoliščine in potrebe.
• Si prizadevajo za uvedbo otroku prijaznih postopkov, vključno z zagotavljanjem otroku prijaznih
informacij.
• Omogočijo otroku zaslišanje glede na njegovo starost in stopnjo zrelosti.
• Iščejo vse pomembne informacije o otroku skupaj z otrokom in iz ustreznih virov čim bolj zgodaj v
postopku, ko je to primerno, za čim prejšnje razumevanje otroka in njegovega položaja.
• Si aktivno prizadevajo za zgodnjo vzpostavitev otrokovega zaupanja.
• Iščejo skupno vizijo za otroka s pomočjo številnih deležnikov, ki jih srečujejo otroci brez spremstva ali
ločeni otroci.
• Upoštevajo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe, ki omogočajo otroku razvoj v odraslega
človeka v okolju, ki bo izpolnjevalo njegove potrebe in pravice, v katerem ne bo izpostavljen nevarnosti pred preganjanjem ali resno škodo.
UNHCR in UNICEF pozdravljata napore evropskih držav, od katerih smo mnoge navedli v tem prispevku, za uveljavljanje načela največjih koristi. Upamo, da bo ta dokument koristen prispevek, ki bo pomagal
državam in drugim akterjem v njihovih stalnih prizadevanjih za razvoj sistemov otroškega varstva, azila
in priseljevanja, tako da bodo z otroki brez spremstva in ločenimi otroki ravnali predvsem ter zlasti kot z
otroci. Veselimo se nadaljnjemu sodelovanju za uresničitev vizije, po kateri bodo otrokove največje koristi
glavno vodilo za vse in po kateri bodo otroci, ki so začasno ali stalno prikrajšani za podporno družinsko
okolje, deležni posebnega varstva in pomoči, do katerih so upravičeni.
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