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Tárgy: A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval 
összefüggésben

Jelenleg a világon 65 millió ember van úton – köztük sok gyermek –, akik a konfliktusok, a 
szegénység és a szélsőséges időjárás elől menekülve remélik, hogy valahol jobb életre és otthonra 
találnak. Ezek a gyermekek a legsebezhetőbb személyek a világon: számuk valószínűleg nem fog 
csökkenni és korunk számára ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Sokan családjukkal, míg mások 
egyedül vannak úton. Mindegyiküknek védelemre van szüksége és megilletik őket a gyermek jogairól 
szóló egyezmény által biztosított jogok. A migráns gyermekek, különösen az okmányokkal nem 
rendelkezők, vannak leginkább kitéve az emberkereskedelemnek, a zaklatásnak és a 
kizsákmányolásnak. A Bizottság továbbá a migrációra vonatkozó európai menetrendben több 
stratégiát és megközelítést is meghirdetett, amelyek teljesítésére eddig nem került sor. Többet kell 
tenni, elsősorban az alábbiak terén:

1. a gyermekek számára hatékony eljárások kidolgozása: az eljárásoknak hatékonynak és 
gyorsnak kell lenniük, különösen a gyermekek esetében (ideértve a családban élő gyermekeket 
is), mivel nem változtathatnak tartózkodási helyet, országot és iskolát sem;

2. felhívás a gyermekek önkényes fogva tartásának leállítására: gyorsabbaknak kell lenniük az 
eljárásoknak és a megfelelő befogadási folyamatokat fel kell gyorsítani;

3. a családegyesítési eljárások elősegítése;

4. gyámság: beszámolók szerint késedelem tapasztalható a gyám kijelölése terén és a gyámok 
hatékony fellépésre való képességét illetően;

5. az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása: a migráns gyermekeket az oktatáshoz való pontosan 
ugyanolyan hozzáférés illeti meg, mint másokat;

6. az áthelyezés hatékonyságának biztosítása: szeptember végéig csak 46 kísérő nélküli kiskorú 
áthelyezésére került sor;

7. pszichoszociális támogatás biztosítása a trauma áldozatai számára.

Kötelezettségvállalásainak nyomon követése érdekében kíván-e a Bizottság világosan meghatározott 
és mérhető szakpolitikai keretet elfogadni, amelynek célja átfogó megközelítés alkalmazása az 
erőszak, a kizsákmányolás és a visszaélések megakadályozására, a legkiszolgáltatottabbak (többek 
között, de nem kizárólag a kísérő nélküli kiskorúak) védelmi rendszereinek megerősítése, az 
oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a gyermekek védelme terén a 
hátrányos megkülönböztetés figyelemmel kísérése a migrációs lánc egészében?
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