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Teema: ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus

Maailmas on praegu liikvel 65 miljonit inimest, nende seas arvukalt lapsi, kes põgenevad konfliktide, 
vaesuse või äärmuslike ilmastikunähtuste eest, otsides paremat elu ja uut kodukohta. Need lapsed 
kuuluvad maailma kõige haavatavamate inimeste hulka ja et nende arvu vähenemist ei ole loota, 
kujutavad nad endast üht meie ajastu suurimat probleemi. Paljud rändavad koos peredega, paljud 
aga üksi. Kõik nad vajavad kaitset ja neil on lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigused. 
Rändajatest lapsed, eelkõige need, kellel puuduvad dokumendid, langevad hõlpsalt inimkaubanduse, 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ohvriks. Komisjoni Euroopa rände tegevuskavas kuulutati välja mitu 
strateegiat ja käsitust, mida ei ole seni ellu viidud. Vaja on rohkem tegusid, eelkõige järgmist:

1. Tulemuslike menetluste väljatöötamine laste jaoks: menetlused peavad olema tulemuslikud ja 
kiired, eelkõige laste puhul (kaasa arvatud perega rändavad lapsed), sest nad ei saa muuta oma 
asukohta, asukohariiki ega kooli.

2. Üleskutse lõpetada laste meelevaldne kinnipidamine: menetlusi ja asjakohaseid 
vastuvõtuprotsesse tuleb kiirendada.

3. Perede taasühinemise menetluste edendamine.

4. Eestkoste: eestkostjate nimetamisel ja nende tõhusa tegutsemise võimaldamisel on esinenud 
viivitusi.

5. Hariduse juurdepääsetavuse tagamine: rändajatest lastel on täpselt samasugune õigus 
haridusele nagu kõigil teistel lastel.

6. Tõhusam ümberpaigutamine: septembri lõpuks oli ümber paigutatud ainult 46 saatjata last.

7. Traumaohvritele psühholoogilise toe tagamine.

Kas komisjon võtab oma lubaduste täitmiseks vastu selgelt määratletud ja mõõdetava 
poliitikaraamistiku, mis hõlmaks terviklikku lähenemist vägivalla, ärakasutamise ja kuritarvitamise 
ennetamiseks, kõige haavatavamate isikute kaitsmise süsteemide tugevdamiseks (kaasa arvatud, 
kuid mitte ainult alaealiste huvides) ning hariduse, tervishoiu ja lastekaitse tagamisel esineva 
diskrimineerimise seireks kogu rändeahela ulatuses?
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