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Tema: Nelydimų vaikų sulaikymas policijos nuovadose Graikijoje  

Organizacija „Human Rights Watch“ praneša, kad nuo 2017 m. gruodžio mėn. pabaigos Graikijoje 54 
nelydimi vaikai buvo laikomi policijos nuovadose arba imigrantų sulaikymo centruose1. Organizacijos 
tyrime nustatyta, kad šie vaikai gyveno „antisanitarinėmis sąlygomis, dažnai kartu su giminystės ryšiais 
nesusijusiais suaugusiaisiais“ ir policijos elgesys buvo netinkamas, turėjo piktnaudžiavimo požymių. 

Vaikų sulaikymas prieštarauja tarptautinei žmogaus teisių teisei2, kaip teigia ir JT darbo grupė 
nesankcionuoto sulaikymo klausimais, JT Vaiko teisių komitetas ir JT specialusis pranešėjas 
kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais. 

Reglamento (ES) Nr. 604/2013 6 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja 
tarpusavyje, tinkamai atsižvelgia į šeimos susijungimo galimybes ir nelydimų nepilnamečių atveju turi 
„kuo skubiau imtis atitinkamų veiksmų, kad nustatytų nelydimų nepilnamečių šeimos narius, brolius, 
seseris ar giminaičius valstybių narių teritorijoje“. 

Ar Komisija žino apie šią padėtį ir, jeigu taip, kokių veiksmų ji imsis, siekdama remti alternatyvias 
sulaikymui priemones, kad būtų paspartintas šeimos susijungimas su giminaičiais ir prieglobsčio 
prašantys nelydimi nepilnamečiai būtų saugiai perkelti iš Graikijos, net jeigu jie neturi šeimos ryšių? 

                                                      
1  Organizacijos „Human Rights Watch“ ir keleto tyrimų, įskaitant Komisijos prašymu parengtą ataskaitą, 

duomenimis sulaikymas turi didelį ilgalaikį poveikį vaikams, taip pat kenkia jų vystymuisi, sukelia nerimą, 
depresiją, potrauminio streso sutrikimą, atminties praradimą“: http://odysseus-network.eu/wp-
content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf 

 https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece 
 http://www.unhcr.org/58a458eb4 
2  JT Generalinėje Asamblėjoje priimta Niujorko deklaracija dėl pabėgėlių ir migrantų: Generalinės Asamblėjos 

2016 m. spalio 3 d. priimtoje rezoliucijoje A/RES/71/1 teigiama, kad valstybių ir vyriausybių vadovai 
įsipareigoja vykstant šiems vertinimams taip pat taikyti sulaikymo alternatyvas. 
http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html — bendrojo komentaro Nr. 21 (2017) dėl JT konvencijos dėl 
vaiko teisių ir vaikų gatvės situacijose – žr. 44 dalį „Laisvės atėmimas, pavyzdžiui, sulaikymas policijos 
nuovadose arba uždaruose centruose niekada nėra apsauga.“ 


