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Temats: ES politika un rīcība bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā

Pašlaik pasaulē 65 miljoni cilvēku, tostarp liels skaits bērnu, bēg no konfliktiem, nabadzības vai 
ekstrēmām laikapstākļu parādībām un meklē labāku dzīvi un vietu, ko saukt par mājām. Šie bērni 
pieder pie pasaulē visneaizsargātākajiem cilvēkiem: nav domājams, ka viņu skaits mazināsies, un šis 
ir viens no smagākajiem mūsu laika izaicinājumiem. Daudzi ceļo kopā ar ģimeni, daudzi — vieni paši. 
Ikvienam vajadzīga aizsardzība un ir tiesības, kas garantētas Konvencijā par bērna tiesībām. Bērni 
migranti, īpaši tie, kam nav dokumentu, ir pakļauti cilvēku tirdzniecības, vardarbīgas izturēšanās un 
ekspluatācijas riskam. Turklāt Komisija Eiropas programmā migrācijas jomā izziņoja vairākas 
stratēģijas un pieejas, kas tā arī nav īstenotas. Darba vēl ir daudz, īpaši šādās jomās:

1. efektīvu procedūru izstrāde attiecībā uz bērniem: procedūrām jābūt efektīvām un raitām, īpaši 
attiecībā uz bērniem (tostarp bērniem ģimenēs), jo viņi nevar mainīt savu atrašanās vietu, valsti 
vai skolu;

2. centieni panākt patvaļīgas bērnu aizturēšanas izbeigšanu: procedūrām jābūt raitākām, un 
jāpaātrina atbilstoši uzņemšanas procesi;

3. ģimenes atkalapvienošanās procedūru sekmēšana;

4. aizbildnība: ir ziņas par kavēšanos ar aizbildņu iecelšanu un viņu grūtībām darboties efektīvi;

5. izglītības pieejamības nodrošināšana: bērniem migrantiem ir tiesības uz tieši tādu pašu izglītības 
pieejamību, kāda ir citiem;

6. pārcelšanas efektivitātes nodrošināšana: līdz septembra beigām pārvietoti bija vien 46 
nepavadīti bērni;

7. psihosociālā atbalsta sniegšana tiem, kas cietuši no traumas.

Vai Komisija, lai pildītu savu apņemšanos, pieņems skaidri formulētu un izmērāmu politikas satvaru, 
paredzot izmantot visaptverošu pieeju, ar ko novērst vardarbību, ekspluatāciju un sliktu izturēšanos, 
nostiprināt aizsardzības sistēmas attiecībā uz vismazāk aizsargātajiem (tostarp, bet ne tikai 
nepavadītiem nepilngadīgajiem) un uzraudzīt diskrimināciju izglītības, veselības aprūpes un bērnu 
aizsardzības pieejamībā visā migrācijas ķēdē?
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