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STRESZCZENIE
Według Trybunału Praw Człowieka (UNCHR) ponad 60 milionów ludzi na całym świecie
to uchodźcy. Połowa z nich to dzieci. Dzieci te stanowią grupę szczególnie narażoną na
niebezpieczeństwo przemocy, wykorzystywania, niegodziwego traktowania, traumy
a nawet na śmierć. Potrzebują specjalnych środków ochrony, czyli tego, co uzgodniły
wszystkie Państwa Europejskie ratyfikując Konwencję ONZ o Prawach Dziecka (KOPD).
W 2015 roku liczba dzieci przybywających do Europy w poszukiwaniu ochrony
międzynarodowej gwałtownie wzrosła - w 2014 roku 144 550 dzieci ubiegało się o azyl w
państwach członkowskich UE, a w roku 2015 - choć wciąż brak kompletnych danych
statystycznych od Eurostat - co najmniej 337 000 dzieci zostało zarejestrowanych jako
osoby starające się o azyl, co stanowi 29% wszystkich osób ubiegających się o azyl.
Najwyższy wzrost rozpoczął się w czerwcu 2015, kiedy uchodźcy zmienili swą przyjętą,
nieregularną trasę do Europy biegnącą pomiędzy Afryką Północną a Włochami na trasę
prowadzącą z Turcji do Grecji. Według UNCHR, 16% wszystkich migrantów, którzy
przepłynęli Morze Śródziemne to dzieci, a w grudniu liczba dzieci przybyłych do Europy
wzrosła do 35%.
Podróżujące dzieci napotykają wiele niebezpieczeństw i problemów, a w sytuacji, gdy
Europa ewidentnie nie potrafi poradzić sobie z napływem migrantów w sposób
koncentrujący się na potrzebach dzieci, zagrożenia te stają się jeszcze poważniejsze.
Europejscy Rzecznicy Praw Dziecka (ENOC) postanowili więc opracować niniejszy raport
by stworzyć przegląd aktualnych zagrożeń dla dzieci w drodze na terenie Europy oraz
zbadać, w jakim zakresie mogą one korzystać ze swych praw, podróżując zarówno do
Europy jak i w jej granicach oraz po przybyciu do kraju przeznaczenia.
Ze względu na brak możliwości legalnego przekroczenia granic UE w celu ubiegania się
o azyl prawie wszystkie dzieci wykorzystują "dzikie" trasy prowadzące do Europy, w czym
pomagają im przemytnicy. Niektóre z nich przybywają drogą lądową z Państw Europy
Wschodniej do sąsiadujących Państw UE, lecz większość z nich przepływa przez Morze
Śródziemne na małych łodziach, głównie z Turcji do Grecji, lecz także z Północnej Afryki
do Włoch.
Podróż drogą morską jest niebezpieczna dla dzieci - ok. 30% migrantów, którzy utonęli,
to dzieci. W zimie dzieci przybywają przemoczone i wyziębione, wiele z nich cierpi na
hipotermię, co prowadzi do niezliczonych chorób, także zapalenia płuc. Wolontariusze
pracujący na wybrzeżach Grecji donoszą o przypadkach zgonów dzieci z powodu
hipotermii po przybyciu na ląd. Najbardziej zagrożone są niemowlęta i małe dzieci.
Na trasie przez Europę dzieci napotykają wiele innych niebezpieczeństw - niektóre z nich
zostają oddzielone od rodziców, głównie z powodu chaosu podczas kontroli granicznych,
niektórym grozi wykorzystywanie seksualne czy przemoc w różnego rodzaju ośrodkach
dla uchodźców. Ośrodki transferowe i przyjmujące uchodźców na trasie przez Bałkany
Zachodnie mają niski standard, brakuje w nich podstawowych środków sanitarnych i nie
są dostosowane do warunków zimowych. Dzieci bez opieki są szczególnie narażone
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i mogą bardzo łatwo stać się ofiarą wykorzystywania seksualnego lub zostać sprzedane.
Wiele dzieci bez opieki nie chce ujawnić władzom, że są jeszcze dziećmi, bo boją się, że
po umieszczeniu w zamkniętym ośrodku nie będą mogły kontynuować swej podróży do
Europy Północnej. Wiele dzieci, zarówno tych bez opieki jak i tych podróżujących
z rodzicami jest wyłudzanych przez przemytników, także pod groźbą wymierzoną
w członków rodziny przebywających wciąż w kraju pochodzenia lub w obozach dla
uchodźców. Ponieważ państwa na Bałkanach Wschodnich zamykają swe granice dla
narodowości innych niże Syryjczycy, Afgańczycy czy Irakijczycy, dzieci pozostają bez
opieki w Grecji i próbują znaleźć alternatywne drogi do Europy Północnej.
Niestety zagrożenia te nie kończą się wraz z przybyciem do kraju przeznaczenia.
Niektóre z państw nie mają systemu opieki prawnej dla dzieci bez opieki, co pozbawia je
ochrony ze strony dorosłych. W innych państwach proces przyznania takiej opieki trwa
zbyt długo. W różnych państwach zgłaszane są przypadki aktów przemocy ze strony
rodzimych mieszkańców wobec dzieci uchodźców, lecz także aktów przemocy wśród
dzieci uchodźców. Mała liczba przybywających dziewcząt sprawia, że stają się one
szczególnie zagrożoną grupą. Wiele państw donosi także o zaginięciach dzieci
z ośrodków przyjmujących uchodźców, lub o handlu dziećmi lub ich wykorzystywaniu.
Wiele państw pozwala na umieszczanie dzieci w ośrodkach zamkniętych, w niektórych
przypadkach nawet do kilku miesięcy, w placówkach, które raczej nie są dla dzieci
przyjazne.
Innym problemem dla dzieci w kraju przeznaczenia jest sytuacja mieszkaniowa, która
w wielu krajach pogorszyła się ze względu na napływ uchodźców w 2015 roku.
Po przybyciu dzieci umieszczane są w schroniskach o charakterze tymczasowym
(pogotowia), w których pobyt ma docelowo trwać nie więcej niż kilka dni. Jednak w wielu
państwach dzieci zostają w takich placówkach przez całe tygodnie a nawet miesiące,
pozbawione możliwości nauki, jakiejkolwiek formy prywatności czy korzystania z zajęć
rekreacyjnych. Prawie wszystkie państwa zabezpieczają podstawowe potrzeby takie jak
odpowiednia żywność i ubranie. Jednak podczas gdy opieka nad zdrowiem fizycznym
jest zapewniona, dużo rzadziej dzieci otrzymują pomoc psychologiczną, choć jej
potrzebują.
Nie są też odpowiednio zabezpieczone prawo do informacji i prawo do bycia
wysłuchanym. Prawa te są istotne w kontekście realizowania praktycznie każdego innego
prawa, z jakiego dziecko będące w drodze powinno móc korzystać. Dziecko
pozostawione samo sobie i poruszające się niczym we mgle, nie wiedzące, co z nim
będzie, nie będzie w stanie poradzić sobie z sytuacją ani dokonywać świadomych
wyborów. Równie ważne jest, by dorośli z otoczenia dziecka słuchali, co ono ma do
powiedzenia, co może uchronić dziecko przed zaginięciem i zniknięciem z systemu.
Zabezpieczenie tych praw jest więc kluczowe dla ochrony dzieci w drodze i pomocy im
udzielanej.
Analiza odpowiedzi europejskiej na rosnący napływ migrantów pokazuje, że Europa nie
potrafi poradzić sobie z tymi problemami. Podczas gdy najwięcej uwagi w polityce UE
a także poszczególnych państw poświęca się kontroli granicznej i innym środkom
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ograniczającym napływ ludności, nie podejmowane są żadne działania by chronić dzieci.
Europejski Program w Zakresie Migracji, wytyczne stosowane przez instytucje UE
i Państwa Członkowskie w zarządzaniu napływem ludności, wymienia tylko jedno
działanie dotyczące dzieci, umieszczone w tekście jako przypis. Niepokojące są także,
patrząc z perspektywy praw dziecka, działania podejmowane przez niektóre państwa,
zwłaszcza wprowadzane ograniczenia dla ponownego łączenia się rodzin, ogłoszone
przez wiele państw.
Mimo, że główne akty prawne w azylu europejskim i w systemie migracyjnym
uwzględniają odniesienia do ETPC i regulacji dotyczących dzieci, prawa dzieci,
a w szczególności najlepiej pojęty interes dziecka, nie są realizowane. Niektóre dzieci są
prawie niewidoczne w politykach UE, jak np. dzieci przybywające z rodzinami, dzieci nie
starające się o azyl i dzieci bezpaństwowe.
Aby zagwarantować dzieciom w drodze, że ich sprawy i niebezpieczeństwa, które
napotykają, zostaną włączone do Agendy Europejskiej i że zostaną podjęte konkretne
działania w celu zabezpieczenia ich praw, ENOC wzywa Komisję Europejską do
opracowania wszechstronnego planu działania UE dla wszystkich migrujących
dzieci.
UE i Państwa Członkowskie powinny zrealizować co następuje:
1. Dzieci i ich sprawy uznać za najważniejsze w unijnym programie relokacji
We wrześniu 2015 podjęto decyzję, że 160 000 osób będzie przeniesionych do innego
państwa członkowskiego. Ponieważ w grupach najbardziej narażonych na
niebezpieczeństwo są dzieci, ich sprawy w tym programie relokacji powinny być na
pierwszym miejscu.
2. Lepiej wykorzystać możliwości legalnego przekroczenia granic UE
Oznacza to między innymi np. zwiększenie możliwości ponownego połączenia się
rodziny, podwyższenie limitów przesiedleńczych oraz liczby wydawanych wiz
humanitarnych.
3. Podejście oparte na prawach dziecka w pomocy humanitarnej
Warunki udzielenia pomocy finansowej państwom trzecim powinny być wyznaczone
w perspektywie praw dziecka, takich jak zapewnienie prawa do edukacji i wdrożenie
systemów ochrony praw dzieci. Dotyczy to w szczególności pomocy udzielonej przez UE
Turcji zgodnie z planem działania uzgodnionym 15 października i 29 listopada 2015 roku.
4. Wyznaczyć standardy dla punktów przyjęcia i transferu osób
Ośrodki przyjmujące i tymczasowe dla uchodźców należy niezwłocznie dostosować do
warunków zimowych. Następnie UE i Rada Europejska powinna opracować minimum
standardów dla schronisk i ośrodków dla uchodźców oraz zagwarantować pomoc
państwom członkowskim i państwom spoza UE w spełnieniu tych standardów. Standardy
te obejmują zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody, ciepłej odzieży, żywności oraz
pomocy praktycznej i medycznej świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników.
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Należy zapewnić dzieciom przebywanie w pomieszczeniach dostosowanych do ich
potrzeb jak również wprowadzić protokoły udzielenia dziecku zabezpieczenia. Takimi
standardami powinny kierować się punkty Hotspot, które będą utworzone we Włoszech
i w Grecji.
5. System zbierania wszechstronnych danych
Aby poprawić sytuację dzieci w drodze, ważne jest kompleksowe zbieranie danych
i przekazywanie ich na poziomie europejskim. Dane należy skategoryzować pod
względem wieku, płci i państwa pochodzenia, a także uwidocznić kategorię dzieci bez
opieki.

Marc Dullaert
Przewodniczący ENOC, Rzecznik
Praw Dziecka w Holandii

Fredrik Malmberg
Rzecznik Praw Dziecka w Szwecji
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WPROWADZENIE
Ze względu na trwające konflikty zbrojne, wojny domowe i represje w kilu państwach
Bliskiego Wschodu i Afryki Wschodniej, liczba osób poszukujących ochrony
międzynarodowej w Europie w ostatnich latach dramatycznie wzrosła. Wśród tych osób
jest wiele dzieci. Prawa dzieci - uchodźców, i ogólnie dzieci podróżujących, zawsze były
najbardziej zagrożone. Rosnąca liczba uchodźców napływających do Europy pogorszyła
jeszcze ich sytuację, ponieważ służby wielu państw są mocno przeciążone.
Nie ma wątpliwości, że napływ do Europy osób starających się o azyl pozostanie na
wysokim poziomie także w nadchodzącym roku. Wielu Syryjczyków zdaje sobie sprawę,
że wojna w Syrii nie zakończy się szybko. Niestabilność sytuacji w Afganistanie i Iraku
pogłębiła się. Syryjczycy, którzy poszukiwali schronienia w państwach sąsiadujących,
jadą teraz dalej, ponieważ nie mają możliwości znalezienia pracy, zdobycia
wykształcenia i zbudowania własnej przyszłości. Chłopcy narodowości afgańskiej
1
przebywający w Iraku są wysyłani do walki w Syrii przez Irańskie władze. Sytuacja jest
2
niestabilna także w wielu państwach Afryki Wschodniej i Rogu Afryki. Mimo, że
większość dzieci - uchodźców poszukuje schronienia na innych obszarach swego
własnego kraju lub państw trzecich w regionie, liczba imigrantów w Europie pozostanie
wysoka w porównaniu do lat poprzednich.
Celem członków ENOC, jako niezależnych rzeczników praw dzieci, jest ochrona
podstawowych praw dzieci w Europie. Dzieci w drodze są przede wszystkim dziećmi.
Każde Państwo Europejskie ratyfikowało Konwencję ONZ o Prawach Dziecka (KOPD)
i podjęło tym samym zobowiązanie do ochrony praw wszystkich dzieci przebywających
na ich terytoriach, bez względu na ich narodowość czy status prawny. Konwencja określa
podstawowe prawa dla wszystkich dzieci na terytorium państwa sygnatariusza,
i wszystkie te prawa dotyczą także dzieci w drodze. We wszystkich działaniach
3
i decyzjach dotyczących dzieci należy kierować się czterema głównymi zasadami
Konwencji. ETPC wydało także specjalne przepisy dotyczące tej grupy dzieci: Artykuł 22
zabezpiecza prawa dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub za takich uważanych;
Artykuł 10 stwierdza, że Państwa-Strony powinny rozważać wnioski o ponowne
połączenie się rodziny z podejściem pozytywnym, humanitarnym i szybko, gdy dziecko
jest oddzielone od swych rodziców; Artykuł 37 stwierdza, że pozbawienie dziecka
wolności może być zastosowane jako środek ostateczny i na najkrótszy możliwy okres
czasu.
W przypadku dzieci bez opieki i oddzielonych, szczególne znaczenie mają także Artykuły
19 i 20, gwarantujące, że dziecko oddzielone od swych rodziców otrzyma specjalną
pomoc (Artykuł 20) i, będąc pod taką opieką, jest chronione przed przemocą
i niegodziwym traktowaniem (Artykuł 19). Artykuł 35 chroniący dzieci przed nielegalnym
handlem, jak również Protokół Fakultatywny nr 2 do KOPD dotyczący handlu dziećmi,
1 W oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z ETPC.
2 UNHCR Subregional operations profile – East and Horn of Africa
3 Artykuł 2 - brak dyskryminacji; Artykuł 3 - najlepszy interes dziecka; Artykuł 6 - prawo dziecka do przeżycia
i rozwoju; oraz Artykuł 12 - prawo dziecka do bycia wysłuchanym
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dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, mają także szerokie zastosowanie wobec
dzieci w drodze. Komitet Praw Dziecka opublikował Komentarz Ogólny dotyczący dzieci
4
bez opieki i oddzielonych od rodziny , opisujący w jaki sposób prawa tych dzieci powinny
być zabezpieczone przez Państwa Strony, w tym sprawy związane z ponownym
połączeniem się rodziny, oceną wieku dziecka i pozbawieniem dziecka wolności. Inne
Komentarze Ogólne dotyczące w szczególności dzieci w drodze to: Komentarz Ogólny
5
do prawa do bycia wysłuchanym oraz Komentarz dotyczący oceny najlepszego interesu
6
dziecka .
Jak już ENOC przestrzegała w 2013 roku w swym oficjalnie ogłoszonym stanowisku,
7
Państwa Europejskie nie potrafią spełnić tych zobowiązań. Dzieci będące w drodze
doświadczają przemocy, są sprzedawane, cierpią traumę, umierają, a znaczna
większość z nich nie może w pełni korzystać ze swych praw. Celem wydanych stanowisk
było między innymi przedstawienie zaleceń dotyczących przyjmowania dzieci do
ośrodków w sposób dla nich przyjazny, przeszkolenia personelu zajmującego się
dziećmi, oceny wieku w najkorzystniejszy dla dziecka sposób, niezależnych opiekunów
dla dzieci bez opieki i oddzielonych od rodziny oraz konieczności zastosowania środków
alternatywnych do aresztu. Co najważniejsze w stanowisku podkreśla się, że najlepszy
interes dziecka w drodze powinien być na pierwszym miejscu we wszystkich działaniach
i decyzjach dotyczących dzieci. W kolejnym stanowisku członkowie ENOC zaapelowali
do wspólnoty europejskiej i międzynarodowej o pomoc dla dzieci syryjskich w obozach
8
dla uchodźców niezbędną by uniknąć humanitarnej katastrofy.
Dwa lata później, mimo licznych starań rządów państw i instytucji europejskich
i międzynarodowych, sytuacja tych dzieci jest nadal krytyczna. Z tego powodu ENOC
powołała grupę roboczą "Dzieci w Drodze" na swym 19. Zgromadzeniu Ogólnym
9
w Hadze we wrześniu 2015 r. Grupa robocza monitoruje przestrzeganie praw dzieci
podróżujących po Europie, działając w imieniu 41 europejskich rzeczników praw dziecka,
będących członkami ENOC. Grupa ta składa się z członków ENOC z następujących
państw lub regionów: Holandia (przewodnictwo), Szwecja, Flandria, Region Waloński
(Walonia), Chorwacja, Anglia, Grecja, Włochy, Malta, Polska, Katalonia. Grupa
przeprowadziła badania mające na celu rozpoznanie największych zagrożeń i problemów
związanych z dostępem podróżujących dzieci do ich praw. Niniejszy raport stanowi
pierwszy owoc tego wspólnego badania. Raport skupia się na sytuacji dwóch grup dzieci
poszukujących międzynarodowej ochrony w Europie: tych, które wciąż podróżują do i po
Europie oraz tych, które dopiero co dotarły do swego miejsca przeznaczenia. Wiele
zagrożeń dotyczy także innych grup dzieci w drodze, takich jak migranci ze względu na
ubóstwo czy dzieci, którym przyznano ochronę międzynarodową lub jej odmówiono. Przy
okazji wspomniane zostaną kwestie mające szczególnie znaczenie dla tych grup dzieci,
4 Komentarz Ogólny nr 6 - Postępowanie z dziećmi bez opieki lub oddzielonymi od rodziny poza ich krajem
pochodzenia (2005 r.)
5 Komentarz Ogólny nr 12 do prawa dziecka do bycia wysłuchanym (1009 r.)
6 Komentarz ogólny nr 14 do prawa dziecka do najlepszego zabezpieczenia jego interesów i traktowania ich
w sposób priorytetowy (2013 r.)
7 Stanowisko ENOC w sprawie "dzieci w drodze” 2013.
8 ENOC, Wspólne Stanowisko w sprawie "Pilnej pomocy dla syryjskich dzeci w obozach dla uchodźców
niezbędnej by uniknąć humanitarnej katastrofy", 2013.
9 Stanowisko ENOC w sprawie "dzieci w drodze", 2015.
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choć dogłębna analiza ich szczególnej
zainteresowania niniejszego raportu.

sytuacji

pozostaje

poza

przedmiotem

Niniejszy
raport
został
przygotowany
przez
biura
Rzeczników
Holandii
(Przewodniczącego) i Szwecji. Aby zidentyfikować zagrożenia, które napotykają dzieci
podczas podróży do i z Europy w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej lub uciekające
przed ubóstwem, zbieraliśmy informacje głównie poprzez przeprowadzanie wywiadów
z urzędnikami i doradcami instytucji i organizacji, w tym Komisji Europejskiej, innych
instytucji UE, Rady Europy, IOM, OHCHR, UNICEF, UNHCR, ICRC, Save the Children,
SOS Children's Villages International i Terre des Hommes jak również członkami
Parlamentu Europejskiego. Członkowie ENOC odwiedzili także ośrodki transferowe
w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii.
Członkowie grupy roboczej ENOC ds. dzieci w drodze oraz rzecznicy praw dziecka
Łotwy, Litwy i Estonii przeprowadzili badania nad sytuacją dzieci w swych państwach
i regionach. Biuro rzecznika holenderskiego przygotowało formularz badania, tak by
ujednolicić i usprawnić to zadanie. Formularz ten stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
raportu. Formularz zawiera pytania dotyczące kwestii bezpieczeństwa i realizowania
wszystkich najważniejszych praw dzieci, takich jak dostęp do opieki zdrowotnej
i edukacji, prawo do informacji i prawo do bycia wysłuchanym.
Zarys raportu
Pierwszy rozdział przedstawia przegląd najważniejszych faktów i danych liczbowych
dotyczących dzieci w drodze w Europie w latach 2014 i 2015. Rozdział 2 wymienia
niebezpieczeństwa, które dzieci napotykają będąc na trasie podróży oraz zakres w jakim
dzieci te mogą korzystać ze swych praw w miejscach (krajach) przeznaczenia. Rozdział 3
opisuje odpowiedź Unii Europejskiej i Państw Europejskich na duży napływ migrantów.
Wreszcie, rozdział 4 wymienia wnioski i zalecenia dla instytucji europejskich
i międzynarodowych jak również państw należących do Rady Europy.
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1. JEDNA TRZECIA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O
AZYL W EUROPIE TO DZIECI
Streszczenie rozdziału
 Brak jest
miarodajnych danych
dotyczących
liczby
migrantów
przekraczających
granice
Europy.
Szczególnie martwi brak wiarygodnych
informacji na temat dzieci bez opieki
oraz skategoryzowanych danych na
temat płci i wieku.
 W 2015 roku do Europy przez Morze
Śródziemne przybył ponad 1 milion
uchodźców, z których 25% to były
dzieci. Według Eurostatu, 29% osób
starających się o azyl to dzieci.





Liczba dzieci przybywających drogą morską
rośnie - z jednego na dziesięć w czerwcu 2015
do jednego na trzy osoby pod koniec roku.
Organizacje świadczące pomoc uchodźcom
podróżującym przez Europę odnotowują coraz
większą liczbę dziewcząt oraz dzieci
z niepełnosprawnościami.
Liczba dzieci bez opieki także dramatycznie
wzrosła - w 2014 roku o azyl w UE ubiegało
się 23 150 dzieci. W 2015 roku w samej
Szwecji azylu szukało ponad 35 000 dzieci bez
opieki.

1.1 Uchodźcy na świecie
Według UNHCR pod koniec 2014 roku na świecie było około 60 milionów uchodźców,
z których 50% to dzieci. Większość uchodźców - 38 milionów to wewnętrznie przesiedleni
ludzie, poszukujący ochrony na innym obszarze swego kraju rodzinnego. 20 milionów
szuka ochrony międzynarodowej, głównie w państwach sąsiadujących. Państwa
rozwijające się przyjęły ponad 86% uchodźców na całym świecie. Największą liczbę
10
uchodźców przyjęła Turcja, około 2 miliony, z których większość to uchodźcy z Syrii.
W Syrii 13,5 miliona ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej a 6,5 miliona ludzi zostało
przesiedlonych. W listopadzie 2015 roku 4,3 miliony Syryjczyków zostało
zarejestrowanych lub czekało na rejestrację w państwach sąsiadujących - Turcji (2,2
miliony), Libanie (1 milion), Jordanii (630 000), Iraku (245 000) i Egipcie i Afryce
11
Północnej (128 000).
1.2 Oficjalne dane z Eurostatu dotyczące Państw Członkowskich UE
W Europie całkowicie brakuje miarodajnych danych na temat liczby migrantów
(uchodźców i innego rodzaju migrantów) przybywających do Europy ogólnie jak i do Unii
Europejskiej. Problem ten dotyczy w szczególności dzieci, a zwłaszcza dzieci bez
12
opieki . Sygnalizowała już to w 2010 roku Komisja Europejska w swym Planie Działania
13
dotyczącym Małoletnich bez Opieki. Poniżej można znaleźć kompilację oficjalnych
dostępnych danych.
Eurostat otrzymuje informacje od Państw Członkowskich, ale nie zawsze są one
wyczerpujące i podzielone na kategorie ze względu na wiek, płeć, państwo pochodzenia

10 Informacja z UNHCR.
11 ECHO fact sheet Syria Crisis, listopad 2015 .
12 Acaps and Mapaction analiza sytuacyjna – Kryzys Migracyjny Państw Tranzytowych Grudzień 2015.
13 COM(2010)213 Ostateczny Plan Działania dotyczący Małoletnich bez Opieki (2010 – 2014).
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etc. Według UNICEF i UNHCR niektóre państwa nie rejestrują dzieci bez opieki jako takie
14
właśnie.
Liczba dzieci ubiegających się o azyl w UE wzrosła znacznie w 2015 roku, w porównaniu
do roku 2014. W 2014 roku 26% ubiegających się o azyl nie przekroczyło wieku 18 lat,
15
w 2015 roku liczba ta wzrosła do 29% .

W 2015 roku 363 890 dzieci ubiegało się o azyl w UE, co stanowi 29%
wszystkich osób starających się o azyl.
Według Eurostatu, w 2014 roku było łącznie 562 680 osób ubiegających się o azyl po raz
16
17
pierwszy. Z tego 144 550 to dzieci (ok. 26% wszystkich osób), z czego 23 150 były
18
bez opieki. W swym trzecim kwartalnym raporcie za 2015 rok Eurostat stwierdza, że
liczba osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy wzrosła o 150% w porównaniu do
trzeciego kwartału 2014 roku i prawie się podwoiła w porównaniu do drugiego kwartału
19
2015 roku.
W 2015 roku, zgodnie z dostępnymi danymi, w styczniu 2016 roku 1 248 365 ludzi
złożyło wniosek o azyl w Państwach Członkowskich UE, z których 363 890 to dzieci, tj.
20
29% wszystkich osób starających się o azyl.
Tabela. 1 Osoby starające się o azyl lipiec 2014 - grudzień 2015
Lip-Wrz
2014
Razem
Dzieci

181 360
47 450

Paź - Gru
2014

Sty - Mar
2015

Kwi - Cze
2015

203 235
51 570

208 975
56 780

233 410
60 660

21

Lip-Wrz
2015
440 125
124 895

Paź - Gru
2015
365 855
121 555

W trzecim kwartale 2015 roku osoby ubiegające się o azyl do Państw Członkowskich UE
22
pochodziły ze 149 państw. W większości były to Syria, Afganistan i Irak.
Głównymi państwami docelowymi w trzecim kwartale były Niemcy, Węgry, Szwecja,
Włochy i Austria - ogólnie te pięć państw przyjęło 75% osób ubiegających się o azyl po

14 IOM i UNICEF, Przegląd Statystyczny: Migracja dzieci do Europy 30 listopada 2015 r.
15 19 stycznia wciąż brakowało danych od kilku państw z listopada i grudnia, w tym Szwecji (tylko dane
z grudnia), która przyjmuje największą liczbę dzieci bez opieki w UE.
16 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć. Zebrane dane roczne (zaokrąglone)” (migr_asyappctza) “Asylum_ applicant”.
17 Ibid.
18 Tabela “Osoby ubiegające się o azyl uznane za małoletnich bez opieki, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć Dane roczne (zaokrąglone)” (migr_asyunaa).
19 Eurostat Asylum Quarterly Report 2015, odczytany 20 grudnia 2015 r.
20 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć Dane miesięczne (zaokrąglone)” osoby starające się o azyl po raz pierwszy, dane
sprawdzone 19 stycznia 2016 - w danych grudniowych nie uwzględniono większości państw przeznaczenia
takich jak Austria, Holandia i Szwecja, podobnie jak wiele innych państw. W przypadku niektórych państw
brakuje także danych z listopada.
21
Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć. Zebrane dane roczne (zaokrąglone)” (migr_asyappctza) “Asylum_ applicant”.
22 Eurostat Asylum Quarterly Report 2015, odczytany 20 grudnia 2015 r.
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23

raz pierwszy. Warto zauważyć, że według statystyk Eurostatu na październik i listopad,
na Węgrzech zwiększyła się drastycznie liczba osób wnioskujących o azyl po raz
24
pierwszy - z 30 495 we wrześniu do 490 w październiku i 195 w listopadzie. Szwecja
wprowadziła 4stycznia 20156 roku obowiązkowe kontrole dowodów tożsamości
25
w transporcie publicznym do Szwecji , co doprowadziło do spadku napływu osób
ubiegających się o azyl: w tygodniu przed wprowadzeniem kontroli (28 grudnia 2015 r. –
26
3 stycznia 2016 r.) o azyl ubiegało się 2 081 osób. Pomiędzy 4 a 10 stycznia osób
27
28
starających się o azyl było 1 094 , a już między 11 a 17 stycznia - 930.
Oficjalna baza danych Eurostatu online prezentuje kilka problemów:
 Dane obejmują tylko dzieci, które złożyły wniosek o azyl - inne dzieci są w systemie
niewidoczne.
 Eurostat przedstawia tylko roczną łączną liczbę dzieci bez opieki (mimo, że niektóre
Państwa Członkowskie aktualizują takie dane co miesiąc) - niektóre państwa nie
rejestrują dzieci w kategorii dzieci bez opieki (patrz poniżej), co pozwala przypuszczać,
że dane te nie są miarodajne.
 Dzieci dzielone są na dwie grupy - poniżej 14 lat i pomiędzy 14 a 17 lat - co utrudnia
określenie ile dzieci stara się o azyl w krajach UE i spoza niej (28+).
 Państwa opóźniają się z dostarczaniem danych do Eurostatu i/lub Eurostat opóźnia się
z włączaniem tych danych do swych statystyk. 19 stycznia 2016, dane dotyczące
liczby osób starających się o azyl w grudniu wprowadzone były tylko dla trzech państw
UE i jednego państwa spoza UE, mimo że np. dane ze Szwecji były dostępne
w Szwecji już 1 stycznia 2016. W przypadku kilku państw brakuje także danych
29
z listopada.
1.3 Informacje z pozostałych źródeł
Organizacje takie jak UNHCR, UNICEF i IOM zbierają dane przekazywane zarówno od
rządów państw jak i z własnych źródeł obserwacji zlokalizowanych na trasie przez
Europę.
Według szacunków UNHCR, 1 014 836 osób przybyło do Europy drogą morską w 2015
roku, z czego 25% to dzieci. Z tego 851 319 przybyło do Grecji, 153 600 do Włoch, 3 592
do Hiszpanii i 105 na Maltę. Liczba dzieci przybywających do Europy różni się
w zależności od państwa: w Grecji dzieci stanowiły ok. 28% przybyłych, a we Włoszech 30
11%. Kraje rodzinne przybyłych to głównie Syria, Afganistan, Irak i Erytrea.

UNHCR szacuje, że w 2015 roku do Grecji drogą morską przybyło 851 319
osób.
28% z nich to dzieci.

23 Ibid.
24 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy -dane w okresach
miesięcznych (tps00189)”, sprawdzane 20 grudnia 2015 r.
25 Informacja od Rządu Szwedzkiego.
26 Informacja ze Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
27 Informacja ze Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
28 Informacja ze Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
29 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy -dane w okresach
miesięcznych (tps00189)”, sprawdzane 19 stycznia 2016 r.
30 Dane ze strony UNHCR Dashboard Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean z dnia
7 stycznia 2016 r.
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Według IOM i UNICEF dostępne są następujące dane statystyczne dotyczące dzieci
bez opieki na rok 2015:
 Szwecja jest krajem, który przyjmuje najwięcej dzieci bez opieki - według Szwedzkiej
Agencji Migracyjnej na koniec roku 2015 było 35 369 dzieci bez opieki ubiegających
32
się o azyl.
 W Norwegii dzieci ubiegających się o azyl odnotowano 3 800 do października
włącznie.
 Włochy zarejestrowały 10 820 dzieci bez opieki przybyłych drogą morską.
 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zarejestrowała 15 000 dzieci bez opieki,
które przekroczyły granicę od strony Grecji od połowy czerwca aż pod koniec
listopada.
 Trudno jest zebrać dokładne dane na temat liczby dzieci bez opieki lub dzieci
oddzielonych od rodziców ponieważ formalne procedury rejestracji nie przewidują
osobnej rejestracji takich dzieci.
Według UNICEF obecnie do Europy przyjeżdża coraz więcej migrujących dzieci. W Serbii
35% osób przekraczających granicę to dzieci, w porównaniu do 27% we wrześniu.
W Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii liczba ta wzrosła z 23% we wrześniu do
33
37% w grudniu.
Rys. 1 Rosnąca liczba dzieci wśród osób starających się
o azyl

100%
90%
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50%
40%
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20%
10%
0%

Dzieci

Źródło: UNHCR34
35

UNHCR i UNICEF twierdzą , opierając się na swoich obserwacjach tras podróży, że
mogą zauważyć pewne tendencje wzrostu liczby przybywających dziewcząt bez opieki.
UNICEF odnotowuje także większą liczbę przybywających dzieci niepełnosprawnych.
36
Jedyna pewna tendencja jednak jest taka, że liczba dzieci wzrosła.
31 IOM i UNICEF, Przegląd Statystyczny: Migracja dzieci do Europy 30 listopada 2015 r.
32 Informacja ze Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
33 Regionalny Raport na temat Sytuacji Humanitarnej UNICEF nr 7, 11 stycznia 2016 r.: Kryzys migracyjnouchodźczy w Europie.
34 Mężczyźni, Kobiety i Dzieci - trendy w przyjazdach do Grecji Czerwiec - 16 styczeń 2016 r., dostępne na
stronie UNHCR dashboard
35 Informacje przedstawione na cele niniejszego opracowania przez doradców UNICEF i UNHCR podczas
wywiadów z nimi.
36 W oparciu o wywiady przeprowadzone w Genewie w dniach 14-15 grudnia 2015 r. z doradcami z UNICEF,
UNHCR; organizacji Save the Children, OHCHR, organizacji Terre des Homme, IOM i ICRC.
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2. SYTUACJA DZIECI W DRODZE
Streszczenie rozdziału
 Dzieciom uchodźcom grożą największe
niebezpieczeństwa
podczas
ich
wędrówki do i przez Europę.
 Zagrożenia te to m.in. śmierć, handel
ludźmi, oddzielenie od rodziców,
wymuszenia ze strony przemytników,
wykorzystywanie
i
niegodziwe
traktowanie.
 Państwa i Instytucje Europejskie nie
potrafią ochronić dzieci będących
w drodze.
 Mimo warunki mieszkaniowe są niezłe
lub
dobre
w
ogólnodostępnych
ośrodkach,
zaniepokojenie
budzą
warunki w ośrodkach przyjęć i tranzytu
wzdłuż
trasy
podróży
oraz
w pogotowiach opiekuńczych w krajach
przeznaczenia.






W krajach przeznaczenia brak opieki prawnej
oraz fakt, że dzieci są nie rejestrowane
w systemie stanowią poważne problemy.
Większość dzieci ma dostęp do opieki
zdrowotnej i edukacji, lecz w wielu państwach
nowo przybyłe dzieci wciąż są pozbawione
swych praw.
Niektóre państwa umieszczają migrujące
dzieci w areszcie na całe miesiące, w ubogich
warunkach, ewidentnie łamiąc postanowienia
KOPD.

Niniejszy rozdział bada zagrożenia, jakie napotykają dzieci podczas swej podróży po
Europie, jak również w kraju przeznaczenia.
Legalne możliwości wjazdu do UE dla migrantów, w tym dzieci, są ograniczone ze
37
38
względu na wymagania wizowe i sankcje dla przewoźników nałożone w ramach
39
umowy z Schengen.
Główną możliwością legalnego wejścia do UE dla dzieci z krajów trzecich jest poprzez
połączenie się rodziny. Dyrektywa UE dotycząca łączenia się rodziny umożliwia
obywatelom spoza Unii, w tym uchodźcom, połączyć się z rodziną zamieszkałą w
40
Państwach Członkowskich UE. Aż do teraz ponowne połączenie się z rodziną było
najczęstszym legalnym wejściem do krajów UE dla dzieci - 208 515 dzieci otrzymało
41
pozwolenie na zamieszkanie na tej podstawie. W próbie zatamowania napływu
uchodźców wiele państw zadeklarowało, że ograniczy możliwości ponownego połączenia
się rodziny (patrz rozdział 3 dotyczący odpowiedzi UE), co będzie łamać prawo dziecka
do bycia ze swoimi rodzicami i najprawdopodobniej zmusi większą liczbę dzieci do
obrania bardziej niebezpiecznych, dzikich tras dostępu do UE za pośrednictwem
przemytników.

37 Zalecenie Rady (EC) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 roku wymieniające trzy państwa, których obywatele
muszą posługiwać się wizą gdy przekraczają zewnętrzne granice oraz takie, których obywatele są z tego
obowiązku zwolnieni.
38 Dyrektywa Rady 2001/51/EC z dnia 28 czerwca 2001 roku uzupełniająca zapisy Artykułu 26 Konwencji
wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku.
39 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
40 Dyrektywa Rady 2003/86/EC w sprawie prawa do ponownego połączenia się z rodziną.
41 Tabela Pierwsze pozwolenia wydane z przyczyn rodzinnych, podział na przyczynę, termin ważności i
obywatelstwo (migr_resfam) stan na dzień 20 grudnia 2015 r.
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Innym sposobem przejścia granic UE przez uchodźców legalnie jest przesiedlenie, gdy
osoby wyraźnie potrzebujące międzynarodowej ochrony są przenoszone do
bezpiecznego kraju na wniosek UNHCR. W 2013 roku w ten sposób 3 030 dzieci
42
otrzymało ochronę w jednym z 15 Państw Członkowskich UE. Rada Unii Europejskiej
uzgodniła 20 lipca 2015 plan przesiedleńczy, dając 20 0000 uchodźców możliwość
otrzymania ochrony w Państwach Członkowskich UE a także w Islandii, Norwegii
43
i Liechtensteinie.
Wizy humanitarne są innym legalnym kanałem dostępu do Unii, ze sposobu tego
44
korzysta 16 Państw Członkowskich UE, najczęściej tylko w wyjątkowych przypadkach.
2.1 Zagrożenia dla dzieci podróżujących do Europy i w jej granicach
Ze względu na ograniczone możliwości wejścia do UE w sposób legalny dzieci
poszukujące ochrony międzynarodowej wykorzystują "dzikie" trasy, co naraża je na liczne
niebezpieczeństwa. Większość dzieci przybywa do Europy łodzią do Turcji lub Grecji.
45
Kontynuują swą podróż do Europy Północnej trasą wiodącą przez Bałkany Zachodnie ,
ponownie przekraczając granice Unii w Chorwacji lub na Węgrzech a także przez Austrię
46
do Niemiec . Większość z tych, które idą dalej, wsiada na łódź do Szwecji lub jedzie
47
pociągiem lub autobusem przez Danię do Szwecji.
Głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego badania są sprawy bezpieczeństwa
na terytorium Europy. Wiele niebezpieczeństw dotyczy także dzieci, które wciąż
przebywają w krajach trzecich. Wszystkie dzieci są narażone na niebezpieczeństwo, ale
wśród nich można wyróżnić grupy szczególnej troski. UNICEF, poprzez swoje działania
na terenach trasy biegnącej przez Europę, wyróżnił pięć grup dzieci podwyższonego
48
ryzyka:
 Niemowlęta i małe dzieci.
 Dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.
 Dzieci zagubione.
 Dzieci opuszczone.
 Podróżujący nastolatkowie bez opieki.
Choroby i śmierć
Największym zagrożeniem dla dzieci podróżujących po Europie w poszukiwaniu
międzynarodowej ochrony jest podróż przez Morze Śródziemne. UNHCR szacuje, że

42 Osoby przesiedlone, podział ze względu na wiek, płeć i obywatelstwo (w zaokrągleniu) (migr_asyresa) z 20
grudnia 2015 r.
43 Wnioski Rady Unii Europejskiej 11130/15 ze spotkania przedstawicieli rządów Państw Członkowskich w
ramach Rady na temat przesiedlenia przy pomocy wielopoziomowych i narodowych programów dla 20 000
osób pilnie potrzebujących międzynarodowej ochrony.
44 Badanie Parlamentu Europejskiego dla Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE) na temat wiz humanitarnych: możliwość czy obowiązek? 2014.
45 Grecja- Była Jugosłowiańska Republika Macedonii- Serbia - Chorwacja- (Węgry) - Słowenia - Austria.
46 Dane ze strony UNHCR Dashboard Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean
47 Informacja ze Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
48 IOM i UNICEF, Przegląd Statystyczny: Migracja dzieci do Europy 30 listopada 2015 r.
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w 2013 roku 3 771 ludzi zginęło lub zaginęło podczas podróży przez morze do Europy.
50
Według IOM, ponad 30% wszystkich zgonów na Morzu Egejskim dotyczyło dzieci.

49

Odnotowane są przypadki zgonów małych dzieci z powodu hipotermii po
przybyciu na ląd.
Podróż przez morze na źle wyposażonych łodziach jest fatalna w skutkach dla zdrowia
dzieci. Wiele migrantów przybywa przemoczonych, wyziębionych, niektóre dzieci mają
hipotermię i grozi im zapalenie płuc, i odnotowuje się przypadki śmiertelne z powodu
hipotermii po wejściu na ląd. Wiele organizacji zgłasza brak koordynacji działań
51
i natychmiastowej pomocy na wybrzeżach Grecji. Większość ośrodków przyjmujących
uchodźców jest umiejscowionych dalej na lądzie, w znacznej odległości od wybrzeży
Grecji, gdzie docierają migranci. Na przykład na wyspie Lesbos wczesnym latem 2015
migranci musieli przejść 70 km do ośrodka, mimo, że kilka organizacji NGO zapewniało
52
transport dla dzieci i rodzin. Jednocześnie UNHCR zapewnia pełen transport do
ośrodka.

Na wyspie Lesbos migranci muszą przejść 70 km od plaży do ośrodka dla
uchodźców.
Inną kwestią zgłaszaną przez różne organizacje jest fakt, że warunki są jeszcze cięższe
53
teraz ze względu na okres zimowy. Wiele organizacji podkreśla, że okres zimowy jest
jednym z większym problemów dla dzieci w drodze. Zimna woda morska zwiększa ryzyko
hipotermii. Trudniej jest ogrzać się i wysuszyć po wejściu na ląd. Wielu uchodźców nie
posiada odpowiedniego ubrania dostosowanego do warunków, w jakich podróżują,
w trakcie podróży przemakają i oblepiają się błotem. Wszystkie te czynniki zwiększają
ryzyko poważnych chorób wśród uchodźców, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci.
Sytuacja dzieci podróżujących przez Europę jest jeszcze trudniejsza, ponieważ ośrodki
tranzytowe nie są odpowiednio przygotowane na sezon zimowy. Według UNHCR,
w połowie grudnia, w zależności od państwa, dostosowanie do warunków zimowych
54
nastąpiło tylko w od 22% do 45% dostępnych miejsc zakwaterowania.

W połowie grudnia 2015 r., tylko 22%-45% ośrodków tranzytowych w Europie
było dostosowanych do warunków zimowych.
Słabe warunki zakwaterowania ośrodkach przyjmujących i tranzytowych dla
uchodźców

49 Dane z http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php z dnia 7 stycznia 2016 r.
50 IOM i UNICEF, Przegląd Statystyczny: Migracja dzieci do Europy, 30 listopada 2015 r.
51 Wywiady z pracownikami organizacji Save the Children, UNHCR, ICRC.
52 Wywiady z pracownikami organizacji Save the Children.
53 Unicef Unicef Serbia Save the Children iSave the Children Acaps & MapAction, jak również informacja
otrzymane podczas wywiadów z doradcami organizacji Terre des Hommes, SOS Children’s Villages
International i UNHCR.
54 18 grudnia, 45% dostępnych miejsc zakwaterowania w Serbii było dostosowanych do warunków zimowych,
a w Fyrom i Słowenii odpowiednio 30% i 36%. W Chorwacji dostosowanie do warunków zimowych nastąpiło w
22% ośrodków.
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Oprócz problemów z warunkami zimowymi wymienionymi powyżej, w ośrodkach tych
55
istnieją jeszcze inne zagrożenia.
 Ośrodki przyjmujące i przejściowe dla uchodźców mają często niski standard, brakuje
podstawowych środków czystości i urządzeń sanitarnych, ciepłej wody czy porządnych
toalet.
 Dzieci nie są objęte wystarczającą opieką zdrowotną.
 Muszą przebywać w tych ośrodkach przez bardzo długi czas, bez podstawowych
zabezpieczeń (takich jak dostęp do pomocy społecznej) i praw (jak prawo do edukacji
czy wyznaczenia opiekuna prawnego dla dzieci bez opieki).
 W przypadku dzieci z rodzinami, w ośrodkach brak przestrzeni przyjaznej dzieciom
i/lub miejsca do zabawy.
 Niektóre z tych ośrodków mają charakter zamknięty aby zapobiegać ucieczkom dzieci.
Oddzielenie od rodziny
Na trasie do Europy odnotowano liczne przypadki oddzielenia dzieci od rodziców,
niektóre już na drodze do Turcji, niektóre już w Europie. Większość takich przypadków
nastąpiła z powodu panującego chaosu na granicach lub tuż za nimi:
 Kiedy ludzie wchodzą na łódź, która ma płynąć do Grecji, przemytnicy nie pilnują, by
rodzina nie rozdzieliła się, lecz wpychają na łódź jak najwięcej ludzi i jak tylko jest
56
pełna odpływają, czasami zostawiając na brzegu dziecko lub rodzica .
 W chwili przekraczania granicy także są takie chaotyczne momenty, kiedy dzieci
zostają oddzielone od rodziców. Strach, że granica może zostać wkrótce zamknięta,
jak było w przypadku granicy węgierskiej w połowie września, może zmusić rodzinę do
57
podróżowania w tempie, którego dziecko może nie umieć dotrzymać. Były już
przypadki, gdy rodzice decydowali, że przejdą przez granicę bez dziecka, mając
58
nadzieję na ponowne połączenie się z nim po jej przekroczeniu .
 Przy niektórych granicach władze państwa lub organizacje pozarządowe organizują
transport do ośrodka rejestracyjnego lub następnej granicy, i w takich przypadkach
59
prawie w ogóle nie odnotowano przypadków oddzielenia dzieci od rodziny :
o
Były przypadki rozdzielenia się rodziny podczas oczekiwania w kolejce do
autokaru.
o
W niektórych przypadkach transport zapewniany był tylko kobietom,
dziewczynkom i młodszym chłopcom, a ojcowie i starsi chłopcy musieli iść
pieszo do następnej granicy.
o
Czasami dla kobiet i dzieci (dla chłopców do pewnego wieku) oraz dla
przewidziane są osobne autokary, które docierają do różnych punktów
granicznych.
ICRC pracuje nad odnowieniem więzów rodzinnych w całej Europie, Utworzył specjalną
60
stronę internetową zwaną Trace the Face , gdzie rodziny i dzieci mogą, przy pomocy

55 Informacja dostarczona przez Save the Children, UNHCR i OHCHR, Greckiego Rzecznika Praw Dziecka,
SOS Children's Villages International.
56 Informacje otrzymane podczas wywiadów z doradcami z UNHCR i ICRC.
57 Informacja od UNHCR, SOS Children's Villages International.
58 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z UNHCR.
59 Informacja dostarczona przez doradców w UNHCR i ICRC.
60 Trace the Face.
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wolontariuszy z Czerwonego Krzyża, opublikować powiadomienie o poszukiwanej
osobie. Można to zrobić już na granicy przy użyciu tableta. Według ICRC, liczba
rozdzieleń wzrosła w drugiej połowie jesieni.
Handel ludźmi
Wiele różnych organizacji naświetla problem handlu ludźmi w ostatnich kilku latach jako
wielkie zagrożenie dla dzieci ogólnie, a w szczególności dla dzieci bez opieki podczas
podróży po Europie. Przemyt może być wynikiem różnych sytuacji wyzysku, lecz
wykorzystywanie seksualne jest najpopularniejszym powodem przemytu w Europie.
Dziewczynki są szczególnie narażone na stanie się ofiarą handlarzy, co jest powodem,
dla którego przez granicę przechodzi znacznie mniej dziewczynek bez opieki niż
chłopców.
Według kilku źródeł, nastąpił wzrost handlu po masowym napływie migrantów do Europy
61
62
w lecie i na jesieni 2015 r.
Niektóre źródła mówią o gwałtownym wzroście, choć
trudno jest oszacować całkowitą liczbę przemycanych ofiar. Większość przypadków nie
jest odnotowywana, co oznacza, że policyjne statystyki nie odzwierciedlają
rzeczywistości. Dzieci przybywające do Europy z rodzicami także padają ofiarą handlarzy
ludźmi - czasami dorośli, którzy roszczą sobie prawa do opieki nad dzieckiem, nie są
członkami jego rodziny, lecz przemytnikami. Czasami dzieci są przemycane przez
dalszego członka rodziny, z którym podróżują. Dzieciom, które na trasie zostają
63
oddzielone od swych rodzin, grozi jeszcze większe niebezpieczeństwo handlu ludźmi.
Wymuszenia ze strony przemytników
Niektórym dzieciom i rodzinom (jak również innym migrantom) przemytnicy pozwalają
podróżować do i przez Europę za darmo, po uzgodnieniu, że będą musieli zapłacić za
pomoc po przybyciu do kraju przeznaczenia. Aby zagwarantować, że migranci
rzeczywiście zapłacą, przemytnicy często grożą, że skrzywdzą członków przemycanej
rodziny przebywającej w kraju pochodzenia lub w obozie dla uchodźców, np. poprzez
wydanie siostry za mąż za kogoś z organizacji przemytniczej. To sprawia, że dziecko się
boi, i jest gotowe zrobić wszystko, byle tylko zapłacić przemytnikowi, włącznie
64
z prostytucją, kradzieżami i żebraniem.
Wykorzystywanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych
Oprócz groźby przemytu, dzieci podróżujące po Europie mogą także paść ofiarą
wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania w celach seksualnych.
Niektóre dzieci potrzebują pieniędzy by kontynuować podróż przez Europę, i jednym ze
sposobów na ich uzyskanie jest prostytuowanie się. Dzieci mogą także paść ofiarą innych
ludzi, którzy chcą je wykorzystać w celach seksualnych. Niektóre dzieci są także
wykorzystywane seksualnie podczas podróży przez Europę, np. w obozach i ośrodkach

61 Wywiady z doradcami przy Komisji Europejskiej, Save the Children, IOM, UNHCR i UNICEF.
62 Informacja dostarczona przez urzędnika grupy ds. zwalczania handlu ludźmi w ramach Komisji Europejskiej,
utrzymującego informacje od kilku organizacji.
63 Informacja dostarczona przez urzędnika grupy ds. zwalczania handlu ludźmi w ramach Komisji Europejskiej.
64 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z IOM i UNHCR.
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transferowych, gdzie dzieci i dorośli przebywają w tych samych pomieszczeniach a nawet
65
śpią w tych samych pokojach.
Dzieci pozostawione w Grecji
Niektóre organizacje podkreślają fakt, że dzieci, jak również inni migranci, zostały
opuszczone na terenie Grecji w ostatnich miesiącach 2015 roku i żyją w parkach
w Atenach. W przypadku niektórych wynika to z braku funduszy na kontynuację podróży,
zostają więc w Atenach próbując znaleźć sposób na zdobycie pieniędzy. Dzieciom tym
w wysokim stopniu grozi handel ludźmi, różne formy wyzysku, nie tylko seksualnego,
66
żebractwo, złodziejstwo, handel narkotykami itd.
Inne dzieci zostają opuszczone z powodu swej narodowości - Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii zamknęła swe granice dla osób, które nie są z Syrii, Afganistanu
czy Iraku, zostawiając wszystkie inne narodowości, które chcą kontynuować swą podróż,
67
w Grecji. Może to prowadzić do tego, że dzieci będą poszukiwały nowych, ryzykownych
sposobów kontynuowania swej podróży.

Odrzucenie lub unikanie możliwości ochrony
Ochrona dzieci stała się wyzwaniem dla różnych organizacji działających w dziedzinie
migracji jak również dla władz państw ze względu na niestandardowy charakter napływu
migrantów. Migranci przybywający obecnie do Europy nie chcą tego rodzaju pomocy,
jaką zwykle oferowały organizacje działające na obszarach dotkniętych konfliktami
zbrojnymi w innych częściach świata. Migranci przybywający do Europy mają konkretny
68
cel jeśli chodzi o kraj, do którego chcą dotrzeć. Bardzo chcą podróżować dalej do kraju
przeznaczenia; słyszy się historie o kobietach, które rodzą dziecko, a po godzinie już idą
dalej lub o osobach, które są ranne i krwawią, lecz odmawiają przyjęcia pomocy
69
medycznej.

Odnotowuje się przypadki wypalania lub wydrapywania opuszek palców przez
dzieci, tak by władze nie mogły zdjąć ich odcisków palców i zarejestrować
w EURODAC.
W przypadku dzieci, szczególnie tych bez opieki, wiele z nich nie chce ujawnić, że są
dziećmi w momencie przybycia do Europy w Grecji lub we Włoszech. Gdy się przyznają,
wiele z nich jest zabieranych przez władze państwowe i umieszczanych w placówkach
opiekuńczych (czasami o charakterze zamkniętym) i mogą być zmuszane do
uczestniczenia w programach ponownego łączenia się rodzin. Udają więc, że są osobami
dorosłymi, by móc kontynuować swą podróż. Dopiero po dotarciu do kraju
70
przeznaczenia,
ujawniają
swój
rzeczywisty
wiek.
Słyszy
się
również

65 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z UNHCR i UNICEF.
66 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z UNHCR i UNICEF.
67 Raport UNICEF Refugee and migrant crisis in Europe Regional Humanitarian Situation Report # 4,
24 listopad 2015 r.
68 Informacja uzyskana podczas wywiadów z doradcami w UNHCR, UNICEF i Save the Children.
69 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z UNHCR.
70 Informacja uzyskana podczas wywiadów z doradcami w UNHCR, UNICEF i Save the Children.
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z niepotwierdzonych źródeł o przypadkach wypalania lub wydrapywania opuszek palców
przez dzieci, tak by władze nie mogły zdjąć ich odcisków palców i zarejestrować
71
w EURODAC.
To bezprecedensowe zachowanie uchodźców stwarza nowe wyzwania dla rządów, władz
i organizacji, które chcą świadczyć ochronę i pomoc dzieciom i rodzinom. Fakt, że dzieci
nie są rejestrowane i znikają z systemu utrudnia chronienie ich i śledzenie ich losów. Co
leży w najlepszym interesie dziecka, które chce kontynuować swą podróż zamiast zostać
wpisanym do systemu opieki nad dziećmi, który może również przewidywać zamknięcie
w strzeżonym ośrodku? Wciągnięcie dziecka na siłę do systemu, przy ryzyku, że zostanie
ono aresztowane i/lub podejmie ryzykowne próby ucieczki, czy też pozwolenie dziecku
na kontynuację swej podróży, przy ryzyku, że stanie się ofiarą przemytników, handlarzy
ludźmi, wyzysku? I w jaki sposób miejscowi pracownicy opieki mają przekonać rodziców
do zrobienia sobie przerwy w podróży na noc lub dwie tak by dzieci mogły odpocząć
i otrzymać niezbędną opiekę lekarską?
2.2 Niebezpieczeństwa, obawy i dostęp do praw w krajach przeznaczenia.
W momencie gdy dzieci przybędą do swego kraju przeznaczenia, w zależności od swego
pochodzenia, powodów migracji oraz procedur w danym państwie, przed nimi może być
jeszcze długa droga. Gdy dzieci zamieszkają w państwie, do którego dążyły, bez względu
na to czy przyznana została im międzynarodowa ochrona czy nie, najważniejsze jest, by
miały pełen dostęp do swych praw. Dzieci powinny mieć w najgorszym przypadku dach
nad głową, być bezpieczne, dobrze odżywione i odpowiednio ubrane. Dla dzieci bez
opieki musi zostać wyznaczony opiekun prawny. Ważne jest także, by dzieci nie były
umieszczane w aresztach dla migrantów i by unikać przedłużających się dyskusji o wieku
dziecka, ponieważ wiadomo, że ma to szkodliwy wpływ na dobro i rozwój dziecka. Co
ważne, po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb, Europa nie może spocząć na
laurach. Aby dobrze się rozwijać, dzieci potrzebują środowiska im przyjaznego, okazji
i możliwości zabawy i rekreacji, nauki, dostępnych usług opieki zdrowotnej na wysokim
poziomie oraz możliwości decydowania o swym własnym życiu codziennym. Stabilne
i przyjazne środowisko jest więc tym bardziej potrzebne dzieciom, które już tyle
wycierpiały. Rzecznicy, którzy uczestniczyli w badaniach dostarczyli dane na temat
stopnia, w jakim prawa dzieci poszukujących ochrony międzynarodowej zostały
zabezpieczone.
Zagrożenia bezpieczeństwa
Mimo, że większość rzeczników określa ogólny poziom bezpieczeństwa dzieci w ich
krajach przeznaczenia jako zadowalający albo nawet dobry, istnieje kilka poważnych
zagrożeń. Podobnie jak dzieci bez opieki podróżujące wciąż po Europie, dzieci te są
narażone na handel ludźmi i wyzysk. Na przykład na Malcie dzieci, które otrzymują
pomoc humanitarną w wieku do 18 lat znikają czasem na krótko przed osiągnięciem tego
wieku. W Zjednoczonym Królestwie (UK), system identyfikacji osób szczególnie
zagrożonych nie jest dopracowany, tak więc środki, które mogłyby służyć ochronie takich
71 Informacje podane przez Annę Marię Corazzę Bildt, członkinię Parlamentu Europejskiego, jak również przez
uczestników spotkania w Agencji Praw Podstawowych w grudniu 2015 r.
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dzieci, takie jak opieka zastępcza, nie zawsze są stosowane. W Grecji wiele dzieci bez
opieki umieszczonych w specjalnych ośrodkach zostaje tam tylko na kilka dni, po czym
znikają, by podróżować dalej przez Europę. Dzieci przebywające w Grecji czekające na
rejestrację stoją przed wielkim zagrożeniem przemocy lub stania się ofiarą ludzi
mających złe intencje. Grecki rzecznik praw dziecka ocenił więc poziom bezpieczeństwa
tej grupy jako niski. W Szwecji problem zaginionych dzieci jest już nagłaśniany od lat.

Niektóre państwa nie wprowadziły systemu opiekuna prawnego dla małoletnich
bez opieki.
Poważnym zagrożeniem dla dzieci bez opieki jest brak systemu prawnego opiekuna
w niektórych państwach. W Belgii, Włoszech, Szwecji, Holandii, na Litwie i Łotwie istnieje
mniej lub bardziej skuteczny system wyznaczania niezależnego opiekuna prawnego,
który wspiera, doradza i chroni dzieci będące pod jego opieką. W Grecji brakuje takiego
systemu; w Polsce opiekun odpowiedzialny jest tylko za procedury administracyjne. Na
Malcie dzieciom bez opieki wyznacza się opiekuna socjalnego, który wykonuje wiele
obowiązków opiekuna prawnego. Ponieważ pracownicy opieki społecznej są zatrudnieni
przez organizację odpowiedzialną za osoby starające się o azyl na Malcie, nie kwalifikują
się jako niezależni opiekunowie prawni. W UK, poza Irlandią Północną nie ma instytucji
opiekuna prawnego. W Estonii samorządy lokalne muszą pełnić funkcję opiekuna
prawnego dla dzieci bez opieki, ale do tej pory jeszcze żaden samorząd nie złożył
wniosku o reprezentowanie dziecka w sądzie. Państwa, w których funkcjonuje instytucji
72
opiekuna prawnego borykają się z opóźnieniami w wyznaczaniu takich opiekunów .

Niektóre państwa zgłaszają coraz więcej przypadków napaści na osoby
starające się o azyl, w tym ataki na ośrodki, w których przebywają i próby
podpalenia.
Napięcia między młodymi ludźmi różnego pochodzenia tworzą nowe potencjalne
zagrożenia, które mogą sprawić, że dzieci będą się czuły zagrożone, a czasem
prowadzić do brutalnych i gwałtownych zachowań. Oprócz tego, jest coraz więcej
przypadków aktów przemocy wobec osób starających się o azyl w kilku państwach,
w tym ataków na ośrodki dla osób starających się o azyl i dzieci bez opieki, także prób
podpalenia. Mała liczba dziewcząt w stosunku do chłopców wśród dzieci bez opieki
sprawia, że jest to grupa szczególnie wrażliwa na zagrożenia różnego rodzaju.
Rzecznicy wymieniają kilka rodzajów zabezpieczeń chroniących dzieci przed przemocą.
Wśród nich można wymienić zapewnienie wystarczającej liczby osób pracujących
z dziećmi, obowiązkowe weryfikacje danych osobowych (wywiady środowiskowe)
opiekunów oraz zapewnienie im odpowiednich szkoleń, kwaterowanie dzieci bez opieki
oraz rodzin z dziećmi oddzielnie od samotnych mężczyzn. Ze względu na duży napływ
ludzi, w wielu państwach zabezpieczenia te nie są już stosowane.

72 Takie informacje podały Szwecja, Katalonia, Belgia i Holandia.
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Ocena wieku
W nawiązaniu do Komentarza Ogólnego nr 6 Komitetu Praw Dziecka, ENOC jest zdania,
że ocena wieku "powinna przede wszystkim opierać się na udokumentowanych
dowodach. Jeśli są one niewystarczające, a także w przypadkach poważnych wątpliwości
73
co do wieku dziecka, dalsze badanie powinno być przeprowadzone w ostateczności."
ENOC stwierdza dalej, że ocena wieku powinna mieć aspekt fizyczny, społeczny
i psychologiczny, że powinna istnieć możliwość odwołania się od niej oraz że każda
osoba utrzymująca, że jest dzieckiem,, powinna być uznana i traktowana jako dziecko do
74
chwili wydania prawomocnej decyzji .
Ponad dwie trzecie rzeczników informuje, że w przypadku braku wystarczającej
dokumentacji dowodowej przeprowadzane jest badanie lekarskie. Może ono polegać
tylko na ocenie wieku kostno-szkieletowego, na podstawie prześwietlenia RTG
nadgarstka, obojczyka i/lub kości żuchwy i zębów. W niektórych państwach stosuje się
połączenie badania klinicznego i badania układu kostno-szkieletowego. Na Malcie,
w Grecji i Szwecji wywiady są także często częścią oceny wieku. W Zjednoczonym
Królestwie rzadko kiedy wykonuje się badanie lekarskie; zamiast tego wiek stwierdza się
na podstawie oceny pracownika społecznego. Stopień, w jakim pracownik opieki
społecznej jest przeszkolony do dokonywania takich ocen jest różny.
Problemem jest brak multidyscyplinarnego podejścia w większości państw w procedurze
oceny wieku osób utrzymujących, że są dziećmi. Inne zgłaszane problemy to brak
możliwości otrzymania wsparcia prawnego, brak informacji na temat procedury oraz
obserwacja dokonana przez kilku rzeczników, że osoby, których małoletniość jest
kwestionowana, są traktowani podczas procedury oceny wieku jak dorośli ludzie. Włochy
twierdzą, że badanie lekarskie w celu oceny wieku jest czasem przeprowadzane
w sytuacji gdy prawie nie ma wątpliwości co do twierdzenia młodej osoby, że jest
dzieckiem oraz że zdarzały się przypadki wielokrotnej oceny dzieci, które podróżowały
z Włoch do innych krajów europejskich.

W Polsce najdłuższy czas aresztu dla małoletniego bez opieki wyniósł 194 dni

Areszt
W znacznej większości państw istnieje prawna możliwość umieszczenia dziecka
w zamkniętym ośrodku dla migrantów. W niektórych państwach można tego dokonać
z powodu przedłużających się dyskusji na temat wieku dziecka. W innych, rodziny
z dziećmi i dzieci bez opieki mogą być także aresztowane przy granicy na dzikim
przejściu granicznym, mimo, że normalnie można by tego było uniknąć poprzez złożenie
wniosku o azyl, jak w przypadku Łotwy. Często się też zdarza, że dzieci, którym nie
przyznano ochrony międzynarodowej, umieszcza się w zamkniętym ośrodku przed
deportacją. Dzieci są zwykle aresztowane na kilka godzin do kilku dni.

73 ENOC Stanowisko w sprawie "dzieci w drodze".
74 Ibid.
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Niektóre sygnały zgłaszane przez rzeczników są szczególnie niepokojące. W Polsce
dzieci bez opieki, które nie wnioskują o azyl lub go nie otrzymają mogą być aresztowane
do czasu, gdy osiągną wiek 15 lat. Średnio czas aresztu takich dzieci wynosi 60 dni, ale
znane są skrajne przypadki np. 194 dni. Estonia także informuje, że dzieci są trzymane
w zamkniętych ośrodkach po kilka miesięcy za jednym razem. W Katalonii, jeśli
w procesie oceny wieku uzna się, że młoda osoba ma ponad 18 lat, taka osoba może być
umieszczona w zamkniętym ośrodku dla uchodźców. Ponieważ procedura oceny wieku
nie jest w większości państw dopracowana, istnieje ogólne ryzyko, że dzieci będą
traktowane jak dorośli, co oznacza także umieszczenie w ośrodku zamkniętym a co
byłoby zabronione, gdyby taka osoba była uznana za małoletniego.
Zaspokojenie podstawowych potrzeb: Gospodarka mieszkaniowa
Zakwaterowanie można nazwać odpowiednim gdy zapewnia bezpieczeństwo, dobre
zaopatrzenie w wodę, środki czystości, wywóz odpadów i nieczystości, paliwo oraz
zlokalizowane w niedalekiej odległości od szpitali, szkół itd. Prywatność i pomieszczenia
do nauki i rozrywki stają ważne gdy dzieci i rodziny pozostają w danej placówce dłużej
niż kilka dni.
Rodziny ubiegające się o azyl umieszczane są w różnego rodzaju placówkach. Różnią
się one znacznie między sobą, zarówno w zależności od państwa, jak i w granicach
jednego kraju. Większość państw, które przyjmują duże liczby uchodźców, otworzyła
także tymczasowe schroniska, oprócz działających już zwykłych ośrodków dla
uchodźców. Osoby starające się o azyl mogą być także umieszczani w ośrodkach małych
rozmiarów, jak w przypadku Belgii i UK. Wreszcie, migranci mogą być umieszczani
w ośrodkach zamkniętych z szeregu powodów.
Dzieci bez opieki mogą być umieszczane w zwykłych ośrodkach i schroniskach
o charakterze pogotowia opiekuńczego dla uchodźców, ośrodkach zamkniętych, opiece
zastępczej, placówkach wychowawczych, domach rodzinnych współpracujących z opieką
społeczną lub na wpół niezależnymi ośrodkami zakwaterowania. Mimo, że umieszczenie
w opiece zastępczej i innych bardziej kameralnych placówkach byłoby prawdopodobnie
najbardziej pożądanym zakwaterowaniem dla dzieci bez opieki, umieszczanie
w placówkach opiekuńczych oraz zwykłych schroniskach jest dużo częstsze.
Większość państw ocenia ogólną jakość zakwaterowania jako zadowalającą, zarówno
dla dzieci z rodzinami jak i dzieci bez opieki. Istnieją jednak ogromne różnice
w zależności od rodzaju zakwaterowania a nawet poszczególnymi placówkami tego
samego typu. Zwykłe ośrodki oferują przeważnie wspólne pomieszczenia do
przygotowania posiłków, prywatne pokoje dla rodzin i wspólne pomieszczenia
rekreacyjne i do nauki. Zwykle typowe ośrodki dla osób starających się o azyl także
oferują dzieciom odpowiednie możliwości rekreacji i zabawy. Udogodnienia w tych
placówkach mogą być ocenione jako dobre. Punktem uwagi zgłaszanym przez niektórych
rzeczników jest to, że ośrodki są często zlokalizowane poza lokalną społecznością,
z dala od szkół, szpitali i innych udogodnień. Wyspecjalizowane ośrodki dla dzieci bez
opieki oferują zwykle przyzwoite warunki i wsparcie dla tych dzieci, chociaż ich poziom
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może być znacznie zróżnicowany. Zgłaszane problemy dotyczą braku małych,
rodzinnych form opieki i niedostatecznego nadzoru nad prywatnymi domami opieki.

Jedno ze schronisk o charakterze pogotowia opiekuńczego w Belgii jest
zlokalizowane na terenie czynnej bazy wojskowej.

Istnieją też większe problemy dotyczące sytuacji w ośrodkach o charakterze pogotowia.
Często całe rodziny śpią na łóżkach polowych w wielkich salach, pozbawionych
jakiejkolwiek prywatności. Większość tych ośrodków nie oferuje dzieciom udogodnień do
rekreacji i zabawy ani zajęć, w których dzieci mogłyby uczestniczyć. Ten typ
zakwaterowania może być wystarczający na bardzo krótki okres czasu, ale
w rzeczywistości rodzina zostaje w takim ośrodku na dużo dłużej. W Szwecji, która
przyjmuje najwięcej dzieci bez opieki, wiele dzieci umieszczanych jest w pogotowiach
opiekuńczych na maksymalny okres 48 godzin. Jednak ponieważ państwo to próbuje
zwiększyć swoje możliwości mieszkaniowe proporcjonalnie do wzrostu napływu ludzi,
dzieci bez opieki muszą tam zostać na kilka tygodni lub nawet miesięcy. Jedno ze
schronisk o charakterze pogotowia opiekuńczego w Belgii jest zlokalizowane na terenie
czynnej bazy wojskowej. Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci-uchodźcy uciekły z terenów
objętych wojną, miejsce, w którym odbywają się ćwiczenia wojskowe, niekoniecznie jest
miejscem, w którym mogą dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach.
Oprócz "zwykłych" pogotowi opiekuńczych, niektóre państwa organizują też schroniska
tymczasowe, które oferują jeszcze mniej udogodnień. W Belgii rodziny czekające na
rejestrację mogą dostać miejsce do spania w schronisku tymczasowym, w którym jest
łącznie 1000 łóżek. Ponieważ - od kilku tygodni - zapotrzebowanie na łóżka jest dwa razy
większe, organizacje pozarządowe i prywatni obywatele zaoferowali pozostałemu 1000
osób miejsce do spania. Zdarzały się przypadki, że dzieci spały na zewnątrz. W Holandii,
w drugiej połowie 2015 roku nowo przybyłe rodziny były przyjęte do schronisk
tymczasowych zorganizowanych przez gminy, głównie w halach sportowych. Schroniska
te udostępniają miejsce na 72 godziny, po czym rodziny są przenoszone do innego
schroniska. Wiele dzieci musi się przenosić siedem - osiem razy w ciągu dwóch
miesięcy, niektóre nawet jedenaście razy. Czasami w takich schroniskach tymczasowych
umieszcza się także dzieci bez opieki. Takie przeprowadzki są fatalne w skutkach dla
dzieci, które żyły w bardzo niestabilnych okolicznościach. Rząd wyraził chęć zakończenia
takich praktyk; jednakże ponieważ w zwykłych schroniskach o charakterze pogotowia
brakuje wciąż miejsc, schroniska tymczasowe nadal funkcjonują w 2016 roku. W Grecji
jest kilka tymczasowych obozów zorganizowanych przez organizacje pozarządowe
i ochotników, często przepełnionych i oferujące minimum udogodnień.
Polska, Litwa, Katalonia i Łotwa oceniają jakość zakwaterowania jako dobrą. Można to
wytłumaczyć stosunkowo niewielkim napływem imigrantów. Estonia jednak, która
przyjmuje także niewiele imigrantów, ocenia poziom zakwaterowania w ośrodkach jako
słaby. Udogodnień jest zbyt mało, warunki nie są przyjazne dzieciom i brakuje personelu,
którego zadaniem byłaby opieka nad dziećmi bez opieki.
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Zaspokojenie podstawowych potrzeb: Odżywianie i ubranie
Większość państw nie zgłasza większych problemów związanych z żywieniem
i zaopatrzeniem w ubrania. W Szwecji w listopadzie 2015 roku dzieciom w kilku
pogotowiach opiekuńczych brakowało ubrań zimowych. Dzieci otrzymują regularne
posiłki o wartości odżywczej ocenionej jako zadowalająca lub dobra. W zwykłych
ośrodkach dla osób starających się o azyl, ich mieszkańcy zwykle przygotowują posiłki
sami we wspólnych kuchniach. Wolą takie rozwiązanie niż otrzymywanie gotowych
posiłków. Ważne jest, że muszą oni otrzymywać odpowiedni dzienny zasiłek. Na Łotwie
osoby starające się o azyl otrzymują jedynie 2,15 Euro dziennie na jedzenie i produkty
higieniczne oraz inne wydatki, oprócz pakietu żywieniowego. Jako że minimalna płaca na
Łotwie wynosi około 8 Euro dziennie, takie świadczenie jest oczywiście niewystarczające.
Z tego powodu władze łotewskie uważają poziom odżywiania za słaby. Dzieci
przebywające w ośrodkach przyjmujących po rejestracji w Grecji są, pod względem
odżywiania, zależne od swych rodzin i organizacji NGO, w związku z czym mogą być
niedożywione.
Ubrania mogą być dostarczane przez organizacje NGO, wolontariuszy i agencje
rządowe. W wielu krajach powstają lokalne inicjatywy polegające na zbieraniu ubrań dla
uchodźców przez chętnych do pomocy wolontariuszy. W niektórych przypadkach
darczyńcami odzieży są także firmy.
Dostęp do opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Wszystkie państwa uczestniczące w badaniu zbadały dostęp do usług medycznych
w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz czy istnieją specjalne usługi dla dzieci
niepełnosprawnych.
Dziewięciu rzeczników oceniło opiekę zdrowotną jako dobrą lub nawet bardzo dobrą.
Dzieci mają zgodnie z prawem rzeczywisty dostęp do opieki zdrowotnej, zwykle także
opieki specjalistycznej, niezależnie od statusu prawnego swych rodziców. Państwa, które
oceniły opiekę zdrowotną jako "dobrą" zgłosiły też kilka problemów. Ponieważ osoby
prywatne powyżej 18 lat nie mające statusu prawnego obywatela danego kraju zwykle
nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, młodzi ludzie tracą możliwość
korzystania z tej opieki gdy kończą 18 lat. W Estonii brak jest tłumaczy w ośrodkach
zamkniętych dla uchodźców. Często używa się translatora Google lub korzysta z pomocy
innych migrantów lub pracowników ośrodka. To budzi oczywiste wątpliwości co do
błędów wynikających z nieporozumień językowych oraz dotyczących prywatności
pacjenta.
Katalonia i Holandia oceniają dostęp do usług w zakresie zdrowia fizycznego jako
zadowalający; Grecja ocenia go jako słaby a Szwecja jako słaby w przypadku dzieci bez
75
opieki w schroniskach o charakterze pogotowia. . W Katalonii brakuje wiedzy na temat
specyficznych kwestii zdrowotnych dotyczących uchodźców oraz komunikacji
międzykulturowej. W Holandii istnieje państwowy system podstawowej opieki zdrowotnej
dla osób starających się o azyl, lecz tymczasowe schroniska zorganizowane przez gminy
75 Dzieci w zwykłych schroniskach w Szwecji mają dostęp do opieki zdrowotnej oceniany jako zadowalający
oraz dobry.
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są z niego wyłączone. Wątpliwym jest czy mieszkańcy takich schronisk, w tym dzieci,
otrzymują właściwą opiekę. W Grecji dzieci, które nie mają zezwolenia na pobyt stały lub
nie złożyły wniosku o azyl muszą płacić za leczenie, choć zwykle takiego leczenia im się
nie odmawia. Złożoność, biurokracja i opóźnienia charakterystyczne dla procedur
imigracyjnych, wraz z nieformalnym charakterem zatrudnienia stanowią główne
przeszkody uniemożliwiające imigrantom korzystanie z opieki zdrowotnej, ponieważ
znaczna większość z nich pozostaje nieubezpieczona. W Szwecji opieka zdrowotna dla
dzieci w schroniskach o charakterze pogotowia opiekuńczego jest problematyczna. Wiele
dzieci zgłasza różne problemy zdrowotne, zarówno o charakterze doraźnym jak
i przewlekłym, a także potrzebę przyjmowania leków, które im się skończyły. Niewiele
z nich otrzymało stosowną pomoc medyczną po przybyciu do Szwecji. Dzieciom niezgodnie z prawdą - powiedziano, że nie mają prawa do korzystania z opieki
zdrowotnej do chwili umieszczenia ich w docelowym ośrodku.
Bardziej powszechne są problemy związane z dostępem do opieki w zakresie zdrowia
psychicznego. Ponad połowa rzeczników wspomniała o znaczących problemach w tej
kwestii. We Flandrii zapotrzebowanie na badania przesiewowe w kierunku
nadwrażliwości psychicznej i pomoc psychologiczną dla dzieci jest znacznie większe niż
możliwości systemu opieki psychologicznej. Martwi także fakt, że zamiast przeszkolonych
psychologów to dyrekcja ośrodka ostatecznie decyduje, czy zalecić pomoc
psychologiczną. W UK usługi w zakresie zdrowia psychicznego są niedofinansowane
a czas oczekiwania na nie jest zbyt długi, W Estonii dzieci w ośrodkach zamkniętych nie
mają takiej opieki, mimo, że niektóre z nich chciałyby z takiej pomocy skorzystać. W
Katalonii wiedza na temat specyficznych potrzeb dzieci w drodze jest poważnie
wybrakowana.
Co gorsza, wiele nowo przybyłych dzieci znajduje się w sytuacji, która ma fatalny wpływ
na ich zdrowie psychiczne. Niepewność co do przyszłości, umieszczenie w ośrodkach,
które nie są dobrze dostosowane do ich potrzeb, brak zajęć w ciągu dnia, brak
prywatności i wywiady przeprowadzane w sposób nieprzyjazny dla dzieci; wszystkie te
czynniki przyczyniają się do osłabienia kondycji psychicznej tych dzieci. I choć
z pewnością nie wszystkie dzieci pochodzące z terenów objętych wojną potrzebują
skomplikowanego leczenia psychologicznego, wszystkie z nich czerpią korzyść
z przebywania w stabilnym, ustrukturyzowanym środowisku. Trwający stres, którym
ciągle poddawane są dzieci w swym miejscu przeznaczenia, jest więc problemem.

Niepokoi fakt, że informacje na temat dzieci niepełnosprawnych są
niekompletne.
Większość państw zgłosiła, że ośrodki dla osób starających się o azyl są dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Kilka państw stwierdziło także, że
dzieci niepełnosprawne są uprawnione do specjalnej opieki. Na tym etapie nie możemy
ocenić, czy w praktyce dostępność usług dla dzieci niepełnosprawnych jest
wystarczająca na tyle, by mogły one w pełni uczestniczyć w zajęciach życia codziennego.
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Zarówno rzecznicy jak i inne organizacje nie mają zbyt wiele informacji na temat sytuacji
76
tych dzieci, co jest z pewnością niepokojące.
Dostęp do edukacji i jej poziom
W ogólnym ujęciu większość państw ocenia dostęp do edukacji dla dzieci w drodze jako
dobry. Prawo ustawowe dzieci do otrzymania edukacji jest im nadane z mocy prawa.
Większość dzieci uczęszcza do szkoły bez względu na swój status prawny. Jednak
sytuacja wygląda inaczej w przypadku dzieci, które niedawno przybyły do swego kraju
przeznaczenia. Natychmiastowe przyjęcie do szkoły jest mało realne zwłaszcza w tych
państwach, które w ostatnich latach przyjęły dużą liczbę dzieci. W Belgii Rządowa
Agencja ds. Przyjmowania Osób starających się o azyl, jak się okazuje, wydała
zarządzenie zakazujące przyjmowania dzieci do szkoły jeśli zamieszkują tymczasowo na
danym terenie przez krótki okres czasu, co może oznaczać okres do dwóch miesięcy lub
dłużej. W międzyczasie, w jednym przypadku Flamandzkie Ministerstwo Edukacji
zorganizowało zajęcia szkolne wewnątrz takiego ośrodka przejściowego. W innym
przypadku jednak około 50 dzieci nie było zapisanych do szkoły nawet po trzech
miesiącach mimo gotowości pobliskiej szkoły do przyjęcia tych dzieci. We
francuskojęzycznej części Belgii zapotrzebowanie na edukację dla nowo przybyłych
dzieci imigrantów przekracza bieżące możliwości szkoły w zakresie zorganizowana klas
dla nowo przybyłych nie mówiących po francusku. W Holandii dzieci nie chodzą do
szkoły, gdy przebywają w tymczasowych ośrodkach zorganizowanych przez gminy.
Dzieci w ośrodkach o charakterze pogotowia muszą czekać tygodniami lub czasem
nawet miesiącami zanim pójdą do szkoły. Szkoły i gminy, które nie mają doświadczenia
w pracy z nowo przybyłymi dziećmi, borykają się z wieloma problemami natury
praktycznej i biurokratycznej w procesie organizowania zajęć szkolnych dla tych dzieci.
Ponieważ osoby starające się o azyl muszą wielokrotnie przenosić się z ośrodka do
ośrodka, ciągłość edukacji jest dużym problemem także w Holandii.
Szwecja nie oferuje edukacji dla dzieci w pogotowiach opiekuńczych, poza kilkoma
godzinami nauki języka w tygodniu w niektórych schroniskach. W ostatnich uwagach
końcowych dla Szwecji Komitetu Praw Dziecka w 2015 roku, Komitet doradził Szwecji
"udoskonalić swe ustawodawstwo tak, by zagwarantować, że wszystkie dzieci uznane za
77
będące "w drodze" miały zapewniony pełen dostęp do edukacji". Dzieci w drodze mają
prawo dostępu do edukacji w ciągu miesiąca od chwili przybycia do gminy, w której mają
mieszkać podczas postępowania w celu uzyskania azylu. Wiele gmin ma trudności
w spełnieniu tego wymogu. W UK władze lokalne w gminach, w których przebywa wiele
dzieci bez opieki, mają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc w szkołach.
W Estonii alarmująca jest sytuacja w ośrodkach zamkniętych. Dzieci mieszkające
w takich ośrodkach nie chodzą do szkoły ani nie mają dostępu do jakichkolwiek szkoleń
czy zajęć edukacyjnych. Podobnie było kiedyś w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka od
dawna postulował, by dzieci-migranci w ośrodkach zamkniętych mogły mieć dostęp do

76 Informacje przedstawione przez rzeczników w raportach krajowych oraz doradców z UNICEF.
77 CRC/C/SWE/CO/4 Uwagi końcowe do piątego raportu okresowego Szwecji przyjęte przez Komitet na swej
68. sesji (12 – 30 stycznia 2015 r.), Komitet Praw Dziecka, 4 lutego 2015 r., ustęp 51.
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programów edukacyjnych. W 2014 roku zapis o prawie tych dzieci do edukacji znalazł się
w nowelizacji Ustawy o obcokrajowcach.

Dzieci przebywające w ośrodkach zamkniętych w Estonii nie chodzą do szkoły.
Zarówno Grecja jak i Włochy podkreślają, że dostęp do edukacji jest problematyczny
w przypadku dzieci, które są jeszcze w drodze do swego kraju przeznaczenia. Gdy dzieci
przybywają już do miejsca przeznaczenia, braki w ich edukacji wynoszą tyle, ile ich
podróż - tygodnie lub nawet miesiące. W przypadku wielu z nich, braki te sięgają nawet
kilku lat, ze względu na stan wojenny lub ogólny brak placówek oświatowych w krajach,
z których pochodzą i gdzie mieszkały.
Zapewnienie edukacji na wysokim poziomie dzieciom w drodze jest wyzwaniem z kilku
powodów. Dzieci nie znają języka, różnią się pod względem pochodzenia, ich poziom
zdobytej wiedzy szkolnej jest różny, nawet jeśli porównać dzieci w tym samym wieku.
Duży napływ może jeszcze bardziej obniżyć jakość edukacji. Mimo to, praktycznie
wszystkie państwa oceniają poziom edukacji dla dzieci w drodze jako zadowalający lub
dobry.
Wychodząc z tego założenia, sytuację można jeszcze poprawić. Duży napływ dzieci
imigrantów w niektórych państwach mógł obniżyć jakość nauczania, ponieważ trudno jest
znaleźć od razu tak dużą liczbę nauczycieli. Innym problemem dotyczącym niektórych
państw jest to, że schroniska o charakterze pogotowia wydają się nie mieć pomieszczeń
odpowiednich do nauki jak i innych udogodnień jak np. komputery. Co interesujące,
podczas gdy niektóre państwa twierdzą, że język jest barierą w realizowaniu edukacji na
wysokim poziomie, inne państwa twierdzą co innego. Mówią, że udowodniono, że przy
odpowiednich metodach nauczania, nie jest konieczne, by nauczyciel mówił tym samym
językiem co uczeń.
.

Informacja o prawach osoby starającej się o azyl jest skierowana do dorosłych,
nie towarzyszących im dzieci.

Prawo do informacji i prawo do bycia wysłuchanym
W swym stanowisku z 2013 na temat dzieci w drodze ENOC podkreśliła, że dzieci
w drodze powinny "być od momentu przybycia informowane w sposób szczegółowy na
temat swych praw w języku dla nich zrozumiałym". W zależności od wieku dzieci
w drodze powinny być także pytane o zdanie w sprawach mających wpływ na ich życie
i mieć łatwy dostęp do odpowiednich osób jeśli mają jakiekolwiek uwagi lub skargi.
Wreszcie, ważne jest, by osoby pracujące z tymi dziećmi przeszły odpowiednie szkolenia
w zakresie komunikacji z takimi dziećmi.
Większość państw informuje, że informacje na temat praw osób starających się o azyl są
skierowane do dorosłych; informacja przekazana na piśmie nie jest zwykle dostosowana
do rozumienia dziecka. Oczekuje się, że rodzice przekażą te informacje dzieciom.
Starsze dzieci są być może informowane o swych prawach, ale z pewnością nie

27

wszystkie. Z tego względu większość państw ocenia dostęp do informacji jako
odpowiedni lub niewystarczający. Jest kilka aspektów komplikujących komunikację także
z dorosłymi migrantami. Usługi tłumaczeniowe są dostępne w przypadku oficjalnych
procedur i można o nie wnioskować także w innych sytuacjach, jednak personel
ośrodków korzysta zwykle nieoficjalnie z pomocy innych imigrantów mówiących po
angielsku lub pracowników ośrodka, którzy mówią po arabsku, w sytuacjach życia
codziennego. Bardzo niepokojący problem zgłoszony został przez władze Estonii.
Większość pytanych osób, które mieszkały w ośrodkach zamkniętych, zarówno dorosłych
jak i dzieci, twierdziło, że podczas trwania aresztu i potem policja nie informowała ich
o ich prawach, w także o prawie do ubiegania się o azyl, w jaki sposób można ubiegać
się o pomoc prawną oraz jak złożyć apelację.
Dzieci bez opieki powinny być informowane o ich prawach przez ich opiekuna prawnego
lub innych urzędników wyznaczonych do opieki nad nimi. Z raportów krajowych nie
wynika jak często te informacje są podawane oraz jeśli tak, to czy są przekazywane
w sposób, który dziecko potrafi zrozumieć. Istnieje kilka niepokojących kwestii wartych
uwagi. W Katalonii żadne z dzieci będących pod opieką władz administracyjnych w 2014
roku i niewiele w 2015 roku poprosiło o ochronę międzynarodową, a niektóre z nich
pochodzą przecież z państw, z których wywodzą się uchodźcy. Rodzi się więc pytanie w
jaki sposób dzieci te są informowane i o czym. W Anglii, Belgii, Holandii, Grecji i Szwecji
rzecznicy twierdzą, że duży napływ dzieci bez opieki będących w drodze ma negatywny
wpływ na jakość przekazywanych informacji. W Szwecji podczas wizyt polowych stało się
jasne, że większość dzieci nie miała wiedzy jak długo będzie przebywać w schronisku
o charakterze pogotowia, co się stanie potem i kto się nimi będzie opiekował.
W większości państw dzieci mogły udać się do urzędnika i przedstawić swoje uwagi/
skargi. Na Malcie i Litwie dzieci mają przypisanych pracowników opieki społecznej, którzy
pomagają im i ich uczą i którym mogą także zgłaszać skargi. Tak jest również w
przypadku dzieci w drodze znajdujących się w Belgii. Jeśli jednak skarga dziecka
dotyczyłaby pracownika społecznego, nie jest jasne, do kogo miałoby się to dziecko
zwrócić. Ponieważ dzieci bez opieki mają w Belgii opiekuna prawnego, mają lepsze
szanse by złożyć skargę w porównaniu do innych dzieci. W UK systemy składania skarg
działają lepiej w przypadku dzieci bez opieki niż innych dzieci. Istnieje system składana
skarg obsługiwany przez urząd UK Visas and Immigration, lecz dzieci prawie w ogóle
z niego nie korzystają. W Szwecji istnieje system skargowy lecz dzieci nie mają pojęcia
o jego istnieniu. W niektórych krajach dzieci mogą także składać skargi do rzeczników
obywatelskich. Jednak zarówno rzecznik Grecji jak i Holandii twierdzą, że dzieci rzadko
korzystają z tej możliwości. Rzecznik grecki odwiedza więc często schroniska i ośrodki by
rozmawiać z dziećmi tam mieszkającymi.
Czterech rzeczników twierdzi, że urzędnicy pracujący z dziećmi w drodze ukończyli
stosowne szkolenia praktycznie w każdym przypadku. Większość rzeczników twierdzi, że
szkolenie jest "czasami" odpowiednie. W wielu państwach urzędnicy pracujący z dziećmi
w ośrodkach dla osób starających się o azyl mają stopień naukowy w dziedzinie opieki
społecznej lub podobnej, mają więc odpowiednie wykształcenie by pracować z dziećmi.
Dotyczy to praktycznie każdego pracownika ośrodka dla dzieci bez opieki. Jednakże
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niekoniecznie są oni przeszkoleni w zakresie postępowania z dziećmi o różnym
pochodzeniu kulturowym, dziećmi z traumą lub dziećmi bez opieki i oddzielonymi od
rodziny. Pracownicy policji, urzędów ds. azylu i sądów nie zawsze odbywają odpowiednie
szkolenia w zakresie komunikacji przyjaznej dla dzieci. Ostatnim niepokojącym
problemem jest to, że duży napływ dzieci do niektórych państw ma negatywny wpływ na
jakość szkoleń dla urzędników pracujących z dziećmi.
2.3 Europa nie potrafi ochronić dzieci w drodze ani im pomóc
W tym rozdziale pokazujemy, że dzieciom w drodze zagraża wiele niebezpieczeństw,
włącznie ze chorobami, śmiercią, handlem ludźmi, oddzieleniem od rodziców oraz
wymuszeniami ze strony przemytników i wykorzystywaniem seksualnym oraz wyzyskiem.
Fakt, że dzieci w drodze są szczególnie narażone na zbyt wiele poważnych zagrożeń
potwierdza, że Europa nie potrafi ochronić dziecka w drodze na swym terytorium. Jeśli
chodzi o bezpieczeństwo dzieci w ich kraju przeznaczenia, sytuacja nie jest aż tak
ciężka. Jednak handel ludźmi i wyzysk są wciąż realnymi zagrożeniami dla tych dzieci.
Zjawiska te nie są rzadkością dla dzieci potrzebujących opieki i ochrony, które nagle
przestają istnieć w systemie. Innymi poważnymi problemami są brak systemu opieki
prawnej w wielu krajach, nieodpowiednie metody oceny wieku i fakt, że wiele dzieci wciąż
przebywa w ośrodkach zamkniętych dla migrantów, czasami przez kilka miesięcy. W kilku
państwach biorących udział w badaniu nowo przybyłe dzieci są wstępnie umieszczanie
w pogotowiach opiekuńczych. W większości przypadków, schroniska te nie mają
odpowiedniego wyposażenia by zakwaterować ludzi, zwłaszcza dzieci, na dłużej niż kilka
dni, ale w rzeczywistości wiele dzieci zostaje w nich na kilka tygodni lub miesięcy. Jednak
podczas gdy opieka nad zdrowiem fizycznym jest zapewniona, dużo rzadziej dzieci
otrzymują pomoc psychologiczną, jeśli jej potrzebują. Jednakże niezdolność do usunięcia
stresogennych czynników z ich środowiska, jak np. złe warunki zamieszkania, jest
jeszcze bardziej problematyczna. Podczas gdy dla większości dzieci w ich krajach
przeznaczenia dostęp do edukacji i jej poziom są dobrze zabezpieczone, dzieci nowo
przybyłe muszą czekać zbyt długo zanim pójdą do szkoły.
Nie są też odpowiednio zabezpieczone prawo do informacji i prawo do bycia
wysłuchanym. Podkreślamy, że zabezpieczenie tych praw jest istotne w kontekście
realizowania praktycznie każdego innego prawa, z jakiego dziecko będące w drodze
powinno móc korzystać. Dziecko pozostawione samo sobie i poruszające się niczym we
mgle, nie wiedzące, co z nim będzie, nie będzie w stanie poradzić sobie z sytuacją ani
dokonywać świadomych wyborów. Dla nas jako decydentów politycznych równie ważne
jest wiedzieć, czego dziecko chce. Wiemy, że dzieci znikają, lecz nie zawsze wiemy
dlaczego, gdzie chcą iść, co chcą osiągnąć, przez co trudno jest nam je chronić.
Zabezpieczenie tych praw jest więc kluczowe dla ochrony dzieci w drodze i pomocy im
udzielanej.
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3. USTAWODAWSTWO I REAKCJA EUROPY
Streszczenie rozdziału
 Z perspektywy praw dziecka można
powiedzieć, że brakuje realizacji aktów
prawnych UE w zakresie udzielania
azylu. Instytucje i agencje UE jak
również Państwa Członkowskie muszą
więc zwiększyć wysiłki (także związane
ze szkoleniem całego personelu
zaangażowanego w pracę z dziećmi) by
zagwarantować pełną realizację praw
ochrony umocowanych zarówno w
instrumentach
UE
jak
i międzynarodowych aktach prawa
dotyczącego praw człowieka. Potrzebna
jest nowa Agenda UE dla dzieci
w drodze.
 UE i Państwa Członkowskie wiele razy
już dyskutowały jak radzić sobie ze
zwiększającym się napływem ludzi do
Europy w 2015 roku. Brak jest jednak
skupienia się na dzieciach i ich prawach
oraz
spojrzenia
na
problem
z perspektywy praw dziecka.






Państwa Członkowskie UE przyjęły na siebie
wiele zobowiązań, lecz starania, by je
realizować, spełzają na niczym.
Państwa UE nie spełniły oczekiwań zwłaszcza
w zakresie zapewnienia pomocy finansowej
i praktycznej
Państwom
Członkowskim
i państwom trzecim usiłującym opracować
skuteczny program przesiedlenia.
Wiele państw europejskich rozpoczęło "wyścig
do ostatniej kropli krwi" w tym sensie, że
zaostrza prawo migracyjne by nie wpuścić
migrantów
na
swe
terytorium.
W długoterminowej perspektywie może to
kolidować z prawem do poszukiwania
międzynarodowej ochrony oraz stosowaniem
zabezpieczeń w ramach ochrony praw
człowieka w przypadku wszystkich dziecimigrantów.

Ten rozdział przedstawia krótką analizę bazy prawnej UE dotyczącej azylu i migracji
z perspektywy praw dziecka. Więcej szczegółowych informacji o aktach prawnych oraz
działaniach europejskich i międzynarodowych można znaleźć w Załączniku nr 2.
Rozdział ten przedstawia również przegląd zobowiązań, działań i inicjatyw podjętych
przez UE oraz Państwa Członkowskie stanowiących odpowiedź na wzrost liczby
uchodźców w 2015 roku. Rozdział ten bada, o ile to możliwe, w jakim stopniu podjęte
zobowiązania zostały spełnione i analizuje odpowiedź oraz realizację tej odpowiedzi
z perspektywy praw dziecka.

Państwa Członkowskie obiecały jedynie 575 milionów z uzgodnionych
2,8 biliona Euro na zwiększoną pomoc Bliskiemu Wschodowi i Rogowi Afryki.
W kontekście sytuacji uchodźców na Bliskim Wschodzie i w Afryce należy wspomnieć, że
Komisja UE i Państwa Członkowskie ustaliły, że zaoferują zwiększoną pomoc państwom
78
na Bliskim Wschodzie i w Rogu Afryki, głównie w formie wsparcia finansowego. Na
nieoficjalnym spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 23 września 2015 uzgodniono, że
Komisja Europejska zwiększy źródła finansowania kryzysu migracyjnego o 1,7 biliona
Euro. Państwa Członkowskie przekażą kolejne 2,8 biliona na Program UNHCR World
Food Programme i innym właściwym organizacjom (500 milionów Euro), organizacji EU
Regional Trust Fund for Syria (500 milionów Euro) oraz organizacji Emergency Trust
78 ECHO Arkusz informacji na temat kryzysu w Syrii i Arkusz Informacji Komisji Europejskiej na temat wsparcia
UE dla Libanu i Jordanii od zaistnienia kryzysu syryjskiego.
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Fund for Africa (1,8 biliona Euro). W połowie stycznia 2016 roku Państwa Członkowskie
zadeklarowały jedynie 575 milionów Euro, zaledwie jedną piątą tego, co mały
79
przekazać. Ponieważ jednak niniejszy raport skupia się na sytuacji w Europie, nie
będziemy analizować tej sprawy w bardziej szczegółowy sposób. Z danych tych można
wywnioskować jednak, że UE nie spełnia swych zobowiązań mających na celu
złagodzenie skutków kryzysu migracyjnego.
3.1 Azyl w UE i polityki migracyjne UE
Unia Europejska opracowała kilka lat temu Wspólny Europejski System Azylowy (CEAS),
ustanawiający powszechne minimalne standardy dla osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową w Państwach Członkowskich UE. System obejmuje przepisy prawa
określające kto kwalifikuje się do ochrony, dostęp do jasnych i skutecznych procedur
azylowych, warunki przyjmowania i wyznacza, które państwo UE jest odpowiedzialne za
sprawdzanie wniosków o azyl i utworzenie bazy odcisków palców osób starających się
80
o azyl (EURODAC). Inne instrumenty prawne UE mają także znaczenie w przypadku
dzieci w drodze, zwłaszcza Dyrektywa o łączeniu rodzin.
Instrumenty w ramach CEAS uwzględniają europejskie i międzynarodowe standardy
praw człowieka takie jak Konwencja ONZ o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka, Konwencja o Statusie Uchodźcy, Europejska Konwencja Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Wciąż jednak jest tu wiele do zrobienia pod kątem podejścia opartego na prawach
dziecka w wielu instrumentach prawnych (np. przepisach dotyczących aresztu
i ponownego połączenia się rodziny, zwolnienia dzieci bez opieki z przepisów dublińskich
i wzmożonej współpracy transgranicznej) i są jeszcze pewne dziedziny problematyczne,
które ustawodawstwo UE powinno uregulować, np. możliwości legalnego wejścia na
teren UE dla ludzi potrzebujących ochrony międzynarodowej i rewizja rozporządzenia
dublińskiego w celu zwiększenia solidarności między Państwami Członkowskimi.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął podejście oparte na prawach dziecka
w swych wyrokach. Dla dzieci w drodze najważniejszy jest wyrok z 2013 roku, który
wyłącza dzieci bez opieki z rozporządzenia dublińskiego, dotyczący przepisów państwa
pierwszego azylu, stwierdzający, że państwo, w którym przebywa fizycznie dziecko, jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, jeśli członka jego rodziny nie można
81
odnaleźć w innym Państwie Członkowskim UE.
Największym zmartwieniem jest jednak to, że przepisy ustanowione dla ochrony dzieci
w drodze nie są w praktyce przestrzegane przez Państwa Członkowskie. Wiele
z pytanych osób w ramach niniejszego badania podkreślało brak oceny najlepszego
interesu dziecka jako priorytetu i podnosiło kwestię, że urzędnicy przeprowadzający takie

79 Zestawienie zobowiązań finansowych Państw Członkowskich, z dnia 22 stycznia 2015 r..
80 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
81 CJEU C-648/11 Wyrok Królowa, na wniosek MA i Innych przeciwko Sekretarzowi Stanu Departamentu
Spraw Wewnętrznych, 6 czerwca 2013 r.
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83

oceny potrzebują szkoleń. Komisja Europejska i różne agencje UE podejmowały
inicjatywy w tym zakresie, ale należałoby je zintensyfikować, a wszyscy urzędnicy
pracujący z dziećmi w drodze powinni odbyć szkolenia w zakresie oceny
najlepszego- interesu dziecka, rozpoznawania zagrożonych dzieci, zwłaszcza tych, które
mogą stać się ofiarą handlu ludźmi oraz zagwarantowania dziecku prawa do otrzymania
informacji i bycia wysłuchanym.
84

Komisja przyjęła Plan Działania w sprawie Małoletnich Bez Opieki (2010 -2014) w 2010
roku, który opiera się na dziesięciu zasadach mających pomóc instytucjom UE
i Państwom Członkowskim przyjąć właściwe podejście do spraw dzieci bez opieki
w najbliższej przyszłości. Aby wspomóc Komisję w realizacji planu działania powołano
85
grupę ekspercką ds. dzieci bez opieki w procesie migracyjnym w 2011 roku. Plan
działania wygasł pod koniec 2014 roku i do tej pory nie został zastąpiony nowym. Ocena
ma nastąpić na początku 2016 roku.
Dzieci bez opieki były także obiektem uwagi Parlamentu Europejskiego. Przyjął on
86
w 2013 roku rezolucję wyznaczającą priorytetowe obszary działania.
Obecnie
Parlament Europejski pracuje nad nowelizacją rozporządzenia dublińskiego, tak by było
ono zgodne z wyrokiem Trybunału z 2013 roku dotyczącym wyłączenia dzieci bez opieki
87
z tego rozporządzenia.
"Dzieci niewidzialne" w działaniach Europy
Dzieci w drodze przebywające w Europie którym towarzyszą rodzice/opiekunowie są
także chronione europejskimi aktami prawnymi. Jednakże, w debatach na poziomie UE
a także w różnych działaniach podejmowanych przez Komisję i agencje UE stwierdza się,
88
że dzieci te zostały zapomniane - jak gdyby, tylko dlatego, że mają opiekuna, nie
potrzebowały ochrony, pomocy czy uwagi. Istnieje ryzyko, ze specjalne potrzeby dziecka
przybywającego ze swymi rodzicami, nie zostaną przez władze rozpoznane, ponieważ
władze rodzicom pozostawiają zapewnienie dziecku potrzebnego wsparcia. To rodzice
mają w pierwszej kolejności obowiązek zabezpieczenia prawa dziecka do ochrony
i wsparcia. Rodzice mogą jednak nie znać praw dziecka do otrzymania pomocy
przysługujących mu w państwie przeznaczenia, lub, poddani działaniu traumy, mogą nie
być w stanie rozpoznać, że dziecko ma specjalne potrzeby. Wszyscy decydenci,
urzędnicy, na wszystkich poziomach, poczynając od szkoły aż do poziomu UE, powinni
bardziej skupić się na dzieciach, i zagwarantowaniu, że ich prawa będą realizowane.

Dzieci towarzyszące swym rodzicom, dzieci nie ubiegające się o azyl i dzieci
bezpaństwowe zajmują niewiele miejsca w dyskusjach i politykach UE.

82 Informacje otrzymane od doradców Komisji Europejskiej, Frontex, UNICEF, UNHCR, OHCHR, IOM i Save
the Children.
83 Np. EASO i Frontex.
84 COM(2010)213 Ostateczny Plan Działania dotyczący Małoletnich bez Opieki (2010 – 2014).
85 Rejestr grup eksperckich Komisji.
86 P7_TA(2013)0387 Rezolucja PA z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sytuacji dzieci bez opieki w EU
(2012/2263(INI)).
87 Notatka prasowa opublikowana przez Parlament Europejski.
88 Informacje uzyskane podczas rozmów z Komisją Europejską, Save the Children, UNICEF.
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Brak jest również zainteresowania dziećmi, które wchodzą do Europy i nie ubiegają się
o azyl Nie ma żadnych dostępnych danych statystycznych na ich temat; nie wiemy więc,
ile ich jest. Jednakże wiele państw donosi o dzieciach, głównie z państw północnej Afryki,
które przybywają do UE by zwiększyć swe szanse na uzyskanie dobrego wykształcenia
czy zdobycia pracy. Niektóre z nich nie ubiegają się o azyl, nawet gdy wiedzą, że mają
do tego prawo, lecz próbują znaleźć inny sposób zarobienia pieniędzy na utrzymanie.
89
Wiele z nich może paść ofiarą różnych form wyzysku i handlu ludźmi.
Kolejną grupą wymagającą większego zainteresowania ze strony UE i Państw
90
Członkowskich jest rosnąca grupa dzieci bezpaństwowych przybywających do UE.
W niektórych państwach, w tym w Syrii, skąd pochodzi najwięcej uchodźców,
obywatelstwo nowo narodzonego dziecka zależy od obywatelstwa ojca. Z powodu wojny
wiele dzieci syryjskich matek rodzi dzieci poza Syrią, w obozach dla uchodźców, jak
również podczas podróży do/przez Europę. Matkom często trudno jest udowodnić kim
jest ojciec - może wyruszył on już po azyl do Europy, mieszka w innym obozie dla
91
uchodźców lub został zabity - dlatego też dziecko pozostaje bez obywatelstwa. Według
KOPD, każde dziecko ma prawo do swej narodowości, a państwa powinny dopilnować,
92
by prawo to było realizowane. W grudniu 2015 roku Rada UE przyjęła wnioski
dotyczące bezpaństwowości, w których zachęca Komisję do zainicjowania wymiany
dobrych praktyk pomiędzy Państwami Członkowskimi, a Państwa Członkowskie do
93
wyznaczenia punktów kontaktowych dla takiej platformy wymiany.
3.2. Europejska odpowiedź na wzmożony napływ migrantów
W roku 2015 Unia Europejska, Państwa Członkowskie UE, inne państwa w regionie
i różni interesariusze podnosili różne dyskusje i inicjatywy dotyczące tego jak radzić sobie
z napływem migrantów do Europy i ich przepływem przez Europę. Wiele z tych działań
wzbudza niepokój pod kątem praw dziecka, o czym będzie mowa poniżej. Więcej
informacji o poszczególnych inicjatywach i działaniach zawiera Załącznik nr 3.
Europejska Agenda Migracyjna
Głównym środkiem działania ze strony Unii Europejskiej jest Europejska Agenda
94
Migracyjna . Została opublikowana przez Komisję Europejską w maju 2015 roku
i wyznacza krótko i długoterminowe działania mające na celu usprawnienie procesów
migracyjnych. Obejmuje działania na rzecz ratowania życia na morzu, utworzenie
systemu relokacji i zwiększenie limitu przesiedleń uchodźców poprzez UNHCR.

Jest tylko jedno działanie ukierunkowane na dzieci w Europejskiej Agendzie
Migracyjnej. Umieszczone jest w przypisie.

89 Polityki, praktyki i dane na temat małoletnich bez opieki w Państwach Członkowskich UE i Norwegii,
Synthesis Report: Maj 2015 r., Europejska Sieć Migracyjna.
90 Informacja otrzymana podczas rozmów z doradcami przy Terre des Hommes i OHCHR.
91 Informacja z Europejskiej Sieci ds. Bezpaństwowości (European Network on Statelessness).
92 Artykuł 8 KOPD.
93 Notatka Prasowa, Rada Europejska.
94 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna.
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Mimo, że co najmniej jedna na cztery osoby starające się o azyl w UE w 2014 roku to
95
96
dziecko , Europejska Agenda Migracyjna wspomina o dzieciach tylko dwa razy .
97
Jedyne działanie ukierunkowane na dzieci jest opisane w przypisie i skupia się na
wąskiej grupie dzieci migrantów przybywających do UE - dzieci bez opieki i zaginionych.
Agenda nie przyjmuje perspektywy praw człowieka i brak jest w niej działań na rzecz
ograniczenia zagrożeń dla dzieci podczas ich podróży do Europy i przez Europę. Brak
zainteresowania dziećmi dziwi także zważywszy na fakt, że Frontex, w swej analizie
ryzyka na rok 2015, podkreśla, że dzieci są grupą szczególnie narażoną na
niebezpieczeństwa i że istnieje potrzeba opracowania specjalnych mechanizmów
98
i procedur zarządzania potrzebami dzieci na wszystkich zewnętrznych granicach UE.
Aby wdrożyć Agendę, uzgodniono przeprowadzenie kilku działań, brakuje tu jednak
perspektywy praw dziecka czy nawet słowa "dziecko" w treści dokumentów. Programy
99
100
relokacji i przesiedlenia , na które zgodziły się Państwa Członkowskie, w wielkim
stopniu dotyczą dzieci, dlatego więc dzieci powinny stać na pierwszym miejscu podczas
realizacji tych działań. Niepokojące jest to, że Państwa Członkowskie nie wywiązują się
ze swych zobowiązań w tej dziedzinie - ze 16 000 uchodźców, których Państwa
Członkowskie postanowiły przenieść zgodnie z umową z września 2015, głównie z Włoch
101
i Grecji, tylko 331 zostało rzeczywiście przeniesionych do 19 stycznia 2016 r.

Do 19 stycznia 2016 r. ze 160000 uchodźców, którzy mieli być przeniesieni,
tylko 331 zostało rzeczywiście przeniesionych.
102

103

Plany działania uzgodnione z Turcją
i państwami Bałkanów Zachodnich
także nie
uwzględniają perspektywy praw dziecka ani żadnych specjalnych działań
ukierunkowanych na dzieci. Przy wdrażaniu planu działania w Turcji, bardzo istotne jest
by poświęcić szczególnie uwagę dzieciom uchodźcom, zwłaszcza w zakresie
zagwarantowania im prawa do edukacji podczas pobytu w Turcji oraz realizacji
podstawowych potrzeb związanych z ochroną dzieci. Można argumentować, że plan
działania łamie Artykuł 2 KOPD, jako że skupia się jedynie na uchodźcach z Syrii,
pozostawiając wszystkich innych uchodźców przebywających w Turcji bez wsparcia UE.
Jeśli chodzi o umowy z państwami Bałkanów Zachodnich, martwi fakt, że nie
uwzględniają one żadnych szczególnych działań na rzecz ochrony dzieci, jak np.
wyznaczenie miejsc tylko dla dzieci w ośrodkach przejściowych, zaspokojenie
podstawowych potrzeb dzieci w schroniskach (spanie w ciepłym miejscu, ciepła woda do
mycia, suche ubrania), przestrzeni przyjaznych dzieciom, identyfikacja dzieci
95 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć. Zebrane dane roczne (zaokrąglone)” (migr_asyappctza) Wnioskodawca po raz
pierwszy.
96 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna, strony 12 i 16.
97 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna, przypis 28.
98 Roczna Analiza Ryzyka Frontex na rok 2015, 2015 r.
99 Decyzja Rady (UE) 2015/1523 i Decyzja Rady (UE) 2015/1601.
100 Wnioski Rady 11130/15.
101 Aktualny stan wsparcia Państw Członkowskich dla programu relokacji z dnia 19 stycznia 2016 r.
102 Notatka Prasowa, Komisja Europejska.
103 Spotkanie Przywódców w sprawie napływu uchodźców wzdłuż trasy przez Bałkany Zachodnie Oświadczenie Przywódców Państw.
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zagrożonych, zmniejszenie zagrożenia rozdzielenia się rodziny itd. Jest to alarmujące
zwłaszcza dlatego że, według UNHCR, co najmniej 28% migrantów przemieszczających
się po trasie przez Bałkany Zachodnie to dzieci.
Państwa przytłoczone kryzysem mogą uruchomić Mechanizm Ochrony Cywilnej UE by
104
zmobilizować różne rodzaje praktycznej pomocy . Do tej pory Serbia, Chorwacja,
Grecja i Słowenia poprosiły o taką pomoc. Jednak, niestety, zbyt mało Państw
Członkowskich odpowiedziało na te wezwania, co skutkuje poważnym niedoborem
105
środków zaradczych stosowanych na trasie migrantów w ramach tej pomocy.
UE zaczęła także organizować punkty Hotspot we Włoszech i Grecji w celu poprawy
procesu przyjmowania przybywających migrantów oraz usprawnienia programu relokacji.
Pięć obszarów punktów Hotspot wyznaczyły władze Grecji a sześć - władze Włoch,
jednak na dzień 15 grudnia 2015 r. w obu państwach tylko jeden taki punkt jest otwarty
106
i działa - to kolejna oznaka, że UE ma trudności w wypełnianiu swych zobowiązań.
Według urzędników Komisji Europejskiej, punkty Hotspot, jak już będą prawidłowo
107
funkcjonować, będą skupione na potrzebach dzieci i ich prawach.
Jednak sposób,
w jaki prawa te będą w tych punktach realizowane, jest przez wielu interesariuszy
108
określany jako niepokojący.
Punkty Hotspot zostały zorganizowane, ich działalność
rozpoczęła się jednak brak w nich przestrzeni przyjaznych dzieciom - nie wiadomo, czy
personel jest odpowiednio przeszkolony do pracy z dziećmi i czy system relokacji działa.
Wielu interesariuszy podkreślało, jako istotny problem, potencjalne ryzyko, ze wiele ludzi
utknie w takich punktach na długi czas, nawet bliżej nieokreślony, podobnie jak
109
w przypadku ośrodków zamkniętych.

Punkty Hotspot rozpoczęły działalność jednak brak w nich przestrzeni
przyjaznych dzieciom, nie wiadomo, czy personel jest odpowiednio przeszkolony
do pracy z dziećmi i czy system relokacji działa.
Komisja przeznacza także fundusze specjalnie na działalność związaną z ochroną dzieci
dla organizacji pracujących z dziećmi w drodze do Europy i po Europie. W grudniu 2015
roku podjęto decyzję o zapewnieniu środków finansowych na pomoc doraźną w ramach
funduszu na rzecz azylu, migracji i integracji, która mówi: "Zasady ochrony dzieci będą
podstawą wszelkich działań związanych z dziećmi i UNHCR a działania będą
110
przeprowadzane zgodnie z polityką ochrony dzieci".

104 Mechanizm Ochrony Cywilnej UE.
105 Przyjęty program wsparcia Mechanizmu Ochrony Cywilnej ze strony Państw Członkowskch dla Serbii,
Słowenii, Chorwacji i Grecji , 21 stycznia 2016 r.
106 COM(2015) 678 Końcowy komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Sprawozdanie Okresowe
Rady z procesu organizacji punktów Hotspot w Grecji; COM(2015) 679 Końcowy komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego i Sprawozdanie Okresowe Rady z procesu organizacji punktów Hotspot we
Włoszech.
107 W oparciu o wywiad z urzędnikiem z Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za punkty Hotspot.
108 Informacje otrzymane podczas rozmów z doradcami w Save the Children, UNICEF i w szczególności
OHCHR.
109 W oparciu o wywiady z doradcami z UNICEF, Save the Children, OHCHR i Terre des Hommes.
110 C(2015) 9534 końcowy Aneks nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji dotyczącego programu
roboczego na 2016 rok oraz finansowania pomocy doraźnej w ramach działalności Funduszu na rzecz Azylu,
Migracji i Integracji, str. 2.
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Komisja planuje także wesprzeć największe organizacje międzynarodowe i jedną
organizację NGO na rzecz praw dziecka w zakresie ochrony dzieci migrujących na
111
terytoria UE.
Warto także wspomnieć że w trakcie zimy 2016 roku Komisja przeprowadzi wewnętrzną
112
debatę wysokiego szczebla na temat dzieci w drodze.
Parlament Europejski debatuje na temat kryzysu migracyjnego od jesieni 2015 r. (patrz
Załącznik nr 3). Czasem przyjmuje ona perspektywę praw człowieka, lecz niekoniecznie
praw dziecka. Grupa ds. praw dzieci także odbyła kilka debat na temat dzieci w drodze
na przestrzeni roku i, wraz z UNICEFem, zorganizowała spotkanie w sprawie
podniesienia poziomu poszanowania praw dzieci w Agendzie Migracyjnej UE, które
odbyło się 15 stycznia 2016 r. Przyjęto "Wezwanie do działania z Palermo",
uwzględniające priorytety w zakresie ochrony praw uchodźców i dzieci migrantów
w punktach Hotspot, punktach identyfikacji i inne środki wprowadzone w ramach Agendy
113
Migracyjnej UE.
Tabela. 2 A Brak działań: Zobowiązania Państw Członkowskich UE i rezultaty

Obietnice
114
finansowe

Relokacja

115

Punkty
116
Hotspot

Zobowiązanie (data)

Rezultat (data)

2,8 biliona Euro na dodatkową
pomoc dla Bliskiego Wschodu i
Rogu Afryki (23 września 2015 r.)

575 miliona Euro (22 stycznia
2016 r.)

160 000 uchodźców (22 września
2015 r.)

331 uchodźców (19 stycznia
2016 r.)

5 w Grecji, 6 we Włoszech
(29 września 2015 r.)

1w Grecji, 1 we Włoszech
(15 grudnia 2015 r.)

3.3 Działania rządów państw europejskich - wyciskanie do ostatniej kropli krwi
Wiele państw w Europie zmienia obecnie swe ustawodawstwo i podejmuje różne
działania by poradzić sobie ze wzrostem migracji i nalega, by także inne państwa by
przyjęły odpowiedzialność za osoby starające się o azyl.
.
Spośród wszystkich Państw Członkowskich UE, Węgry były pierwszym, które postawiło
117
ogrodzenie na granicy z Serbią , a później Chorwacją, uniemożliwiając uchodźcom
111 Informacja przekazana przez Koordynatora ds. Praw Dziecka w Komisji Europejskiej podczas rozmowy
w dniu 19 stycznia 2016 r.
112 Informacja dostarczona przez urzędnika z Komisji Europejskiej dnia 7 stycznia 2016 r.
113 Wezwanie do działania z Palermo.
114 Obietnice finansowe.
115 Status Pomocy Państw Członkowskich dla Awaryjnego Mechanizmu Relokacji
116 COM(2015) 678 Końcowy komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Sprawozdanie Okresowe
Rady z procesu organizacji punktów Hotspot w Grecji; COM(2015) 679 Końcowy komunikat Komisji
117 Artykuł z Wall Street Journal 15 października 2015 r.
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wejście do państwa.
Węgry wpisały także nielegalne wejście do państwa na listę
przestępstw kryminalnych. Słowenia zbudowała ogrodzenie na granicy z Chorwacją,
119
próbując powstrzymać uchodźców
a Austria zaczęła stawiać ogrodzenie na swej
120
granicy ze Słowenią, próbując ukierunkować uchodźców - nie powstrzymać ich. Nawet
jeśli ogrodzenia nie odmawiają uchodźcom prawa do ubiegania się o azyl, utrudniają
wejście na terytorium danego kraju. Państwa leżące na trasie przez Bałkany Zachodnie
także zaczęły ograniczać przepływ ludzi pozwalając Syryjczykom, Afgańczykom
i Irakijczykom kontynuować podróż, a osoby pozostałych narodowości - zwracając do
121
ostatniego państwa tranzytowego.

Węgry wpisały także nielegalne wejście do państwa na listę przestępstw
kryminalnych.
Inne państwa podejmują różne środki by powstrzymać napływ osób starających się
o azyl. Szwecja, która przyjmuje największą liczbę uchodźców na mieszkańca UE już od
kilku lat, jak również największą liczbę dzieci bez opieki, zgodnie z aktualnymi
statystykami, w porównaniu do innych Państw Członkowskich UE, ogłosiła w listopadzie
2015 roku, że potrzebuje wytchnienia w przyjmowaniu uchodźców. Szwedzki rząd
wprowadza więc tymczasową Ustawę o Cudzoziemcach, która jest zgodna
z minimalnymi wymogami ustanowionymi przez prawo międzynarodowe i prawo Unii
122
Europejskiej.
W tym projekcie szczególnie niepokojące są, z perspektywy praw
dziecka, ograniczenia możliwości ponownego połączenia się rodziny, w tym w formie
wyższych wymogów dotyczących kosztów utrzymania oraz wprowadzonego obowiązku
medycznej oceny wieku. Wprowadzono także kontrole dowodów tożsamości we
wszystkich środkach transportu publicznego w Szwecji od 4 stycznia 2016 r.,
przewidujące sankcje dla tych przewoźników, którzy nie dopilnują, by wszyscy
pasażerowie mieli przy sobie dowód tożsamości. Dzieci podróżujące ze swymi rodzinami
są zwolnione z obowiązku posiadania dowodu tożsamości. Nie dotyczy to jednak dzieci
bez opieki. A przecież większość dzieci bez opieki wchodzących do Szwecji nie posiada
żadnych dokumentów tożsamości ze sobą. Większość z nich pochodzi z Afganistanu.
Z 25 000 dzieci bez opieki z Afganistanu, które przybyły do Szwecji w 2015 roku, tylko
123
18 mogło przedstawić dowód swej tożsamości.
Tak więc wprowadzenie kontroli
dowodów tożsamości będzie skutecznym sposobem na ograniczenie liczby dzieci bez
opieki przybywających do Szwecji.
Po ogłoszeniu rządu Szwedzkiego także Dania i Norwegia zadeklarowały wprowadzenie
bardziej restrykcyjnych praw dla cudzoziemców. Duński rząd przedstawił projekt ustawy,
który umożliwi państwu konfiskatę majątku, jaki będzie posiadał przy sobie uchodźca,
w celu opłacenia jego pobytu w tym kraju. Daje on również prawo władzom duńskim do
124
przeszukania ubrania i bagażu osoby starającej się o azyl.
Proponuje on także kilka
118 Artykuł z Reuters 4 września 2015 r.
119 Artykuł z Telegraph about Slovenia 11 listopada 2015 r.
120 Artykuł z Telegraph about Slovenia 8 grudnia 2015 r.
121 Raport UNICEF Refugee and migrant crisis in Europe Regional Humanitarian Situation Report # 4,
24 listopad 2015 r.
122 Informacja od Rządu Szwedzkiego.
123 Informacja z Radia Szwedzkiego, 23 grudnia.
124 Informacja od Rządu Duńskiego.
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innych restrykcji względem przepisów o cudzoziemcach, w tym ograniczenie możliwości
125
ponownego połączenia się rodziny. Norwegia także wprowadzi bardziej surowe zasady
dla osób starających się o azyl, w tym obniżenie wsparcia finansowego dla osób
mieszkających w ośrodkach przyjmujących cudzoziemców oraz ograniczenie możliwości
126
ponownego połączenia się rodziny.

Wygląda to tak, jak gdyby państwa europejskie brały udział w konkursie na
"najmniej chętne do przyjmowania osób starających się o azyl".
Inne państwa podejmują inne działania a kilka Państw Członkowskich UE oponuje
przeciwko wspólnym uzgodnieniom dotyczącym relokacji i są bardzo niechętne by
przyjąć uchodźców do swego kraju. Ostatnio Austria podjęła decyzję o zredukowaniu
127
liczby przyjmowanych uchodźców o 50%. 6 stycznia 2016r. Komisarz UE ds. Migracji,
Dimitris Avramopoulos zorganizował spotkanie w trybie pilnym z udziałem Szwecji, Danii
i Niemiec, po wprowadzeniu szwedzkich kontroli dokumentów tożsamości na granicach
128
z Danią oraz duńskimi wyrywkowymi kontrolami na granicy z Niemcami.
Tak czy owak, wygląda to tak, jak gdyby państwa europejskie stanęły w konkursie na
"najmniej chętne do przyjmowania osób starających się o azyl", wprowadzając kontrole
na granicach, kontrole dowodów tożsamości, spychając uchodźców w dół do południowej
części Europy.
Niepokojące jest przy tym wszystkim to, że w jednej chwili zapomina się
o międzynarodowych zobowiązaniach. Ograniczenia możliwości ponownego połączenia
się rodziny są uważane przez wiele państw jako sprzeczne wobec Artykułów 9 i 10
KOPD. Wprowadzenie obowiązkowej medycznej oceny wieku może być także
kwestionowane z punktu widzenia praw dziecka, zwłaszcza mając na względzie Ogólny
Komentarz nr 6 Komitetu Praw Dziecka ONZ, który mówi, że ocena wieku powinna być
"przeprowadzana w sposób naukowy, bezpieczny, przyjazny dla dziecka i uwzględniający
różnice płci, tak by uniknąć jakiejkolwiek ingerencji w fizyczną nietykalność dziecka oraz
129
z poszanowaniem ludzkiej godności".
Duńska propozycja nowej, bardziej restrykcyjnej ustawy o azylu i imigracji wzbudziła
niepokój Komisji ds. Praw Człowieka Rady Europy dotyczący zgodności tej ustawy
z zobowiązaniami Danii w zakresie praw człowieka, a zwłaszcza Europejską Konwencją
Praw Człowieka. Komisarz jest szczególnie zaniepokojony możliwością szerszego użycia
takich środków jak areszt, ograniczeniem możliwości ponownego połączenia się rodziny
130
oraz prawem do przejęcia majątku azylanta w celu pokrycia kosztów jego utrzymania.

125 Informacja od Rządu Duńskiego.
126 Informacja od Rządu Norweskiego.
127 Informacja z DW z dnia 20 stycznia 2016 r.
128 Informacja z EurActive.com.
129 Komitet Praw Dziecka ONZ, Komentarz Ogólny nr 6, Traktowanie dzieci bez opieki i oddzielonych poza ich
krajem pochodzenia, strona 11.
130 Pismo od Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy.
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131

Mocna retoryka wielu przywódców Państw Członkowskich
także może przyczynić się
do wzrostu nietolerancji, rasizmu i ksenofobii w Europie, co jest zagrożeniem dla dzieci,
132
zwłaszcza dzieci obcego pochodzenia.

131 Patrz np. kampania rządu węgierskiego, łącząca uchodźców z terrorystami oraz obwieszczenie prezydenta
Czech, że napływ uchodźców jest "zorganizowaną inwazją" jak również oświadczenie przewodniczącego Rady
Europejskiej, Donalda Tuska, o ulokowaniu wszystkich uchodźców w ośrodkach zamkniętych przez 18
miesięcy.
132 Patrz np. Uwagi Końcowe Komitetu Praw Dziecka do połączonych trzeciego i czwartego sprawozdania
okresowego Polski, CRC/C/POL/CO/3-4, październik 2015 r. ustęp 16.

39

4. WNIOSKI I ZALECENIA
4.1 Wnioski
Jako łatwa do wyodrębnienia grupa, dzieci potrzebują wyjątkowej ochrony i wparcia, co
wspólnota międzynarodowa przyznała już przyjmując i następnie ratyfikując Konwencję
ONZ o Prawach Dziecka.
Dzieci w drodze są grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwa, zagrożone są
także ich podstawowe prawa. Niezwykle ważne więc jest by państwa- sygnatariusze,
zajmując się sprawami dzieci w drodze, wykorzystały wszystkie dostępne im narzędzia
i zasoby by zagwarantować tym dzieciom ochronę i opiekę. Szczególną troską należy
otoczyć dzieci bez opieki, które nie mają podstawowej ochrony w postaci towarzyszącej
osoby dorosłej, która mogłaby zadbać o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka.
W oparciu o informacje zebrane w niniejszym raporcie, można wnioskować, że
bezpieczeństwo dzieci w drodze w Europie jest zagrożone pod wieloma względami,
a grozi im np. handel ludźmi, przemoc, choroby, bezpaństwowość, oddzielenie od rodziny
a nawet śmierć. Nawet już po dotarciu do państwa docelowego dzieciom mogą grozić
różne niebezpieczeństwa, w tym areszt w ośrodku zamkniętym. Kilka państw zgłosiło, że
dzieci bez opieki znikają z ośrodków, w których mieszkały, i mogą paść ofiarą wyzysku
i handlarzy ludźmi. Niektóre państwa nie mają kompleksowego systemu przyznawania
opieki prawnej dzieciom bez opieki.
Podczas gdy większość państw docelowych spełnia podstawowe potrzeby takie jak
właściwe odżywianie, zapewnienie ubrania oraz dostępu do opieki zdrowotnej, inne
prawa dzieci są w Europie nagminnie łamane. Nie ocenia się, co leży w najlepszym
interesie dziecka, nie jest on brany pod uwagę jako priorytet w działaniach i decyzjach
dotyczących dzieci w drodze; dzieci nie są wysłuchiwane, nie otrzymują informacji na
temat tego, co się z nimi będzie działo, są pozbawione prawa do edukacji przez zbyt
długi okres czasu, mają też problem z realizacją swego prawa do opieki zdrowotnej
i rehabilitacji, a zwłaszcza wsparcia psychologicznego.
Mimo informacji dostarczanych przez organizacje działające na trasie wiodącej przez
Europę, państwa Unii Europejskiej nie zrobiły wiele, by zaradzić zgłaszanym problemom,
by wprowadzić skuteczne środki zaradcze i zagwarantować, że wszystkie dzieci
w Europie będą chronione przed wszelkimi formami przemocy i wyzysku i że ich prawa,
zgodnie z KOPD, będą szanowane. Szczególnie niepokojący jest fakt, że Europejska
Agenda Migracyjna, przyjęta przez Komisję w maju 2015 roku, praktycznie nie przyjmuje
podejścia opartego na prawach dziecka. Jedyne działanie adresowane do dzieci dotyczy
tylko dzieci bez opieki i zaginionych i jest umieszczone w przypisie.
Działania podejmowane przez poszczególne państwa mające na celu ograniczenie
napływu migracji są także, z perspektywy praw dziecka, niepokojące. Martwią zwłaszcza
ograniczenia możliwości łączenia się rodziny, które ogłosiło ostatnio wiele państw. Jak
dotąd migranci, ponieważ wielu z nich wie, że podróż przez Morze Śródziemne jest dla
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dzieci niebezpieczna, decydowali się na ten krok bez dzieci. Jedno z rodziców
(przeważnie ojciec) wyjeżdża do Europy, by zdobyć tam zezwolenie na pobyt, a później
wnioskować o połączenie się z rodziną. Podczas gdy w 2015 w Europie wzrosła liczba
dzieci w drodze, ograniczenia możliwości ponownego połączenia się rodziny spowodują
najprawdopodobniej, że więcej dzieci przybędzie ze swymi rodzinami. Wielu
interesariuszy ostrzega społeczność europejską, że będzie jeszcze więcej tragicznych
przypadków utonięć dzieci w Morzu Śródziemnym.
Jak dotąd UE nie wypowiadała się na temat surowych praw wprowadzanych przez
Państwa Członkowskie z wyjątkiem Węgier, które otrzymały listę pytań od Komisji
133
dotyczących wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dla uchodźców. Komisja
i/lub Europejski Trybunał Sprawiedliwości powinni zbadać nowe propozycje
ustawodawcze Państw Członkowskich pod kątem ich zgodności z prawami człowieka,
a zwłaszcza prawami dziecka, biorąc pod uwagę nie tylko prawo Unii Europejskiej ale
i KOPD.
4.2 Wezwanie do działania
Dzieci w drodze do i na terenie Europy są dziś narażone na wiele niebezpieczeństw. Jest
to niedopuszczalne i przywódcy państw europejskich muszą niezwłocznie zająć się tym
problemem. Dzieci w drodze są przede wszystkim dziećmi i mają te same prawa do
ochrony i bezpieczeństwa jak wszystkie inne dzieci mieszkające w krajach europejskich.
Wzywamy wszystkich interesariuszy, w tym państwa, władze lokalne, agencje ONZ
i organizacje pozarządowe, by wystąpiły z szeregu i wzięły odpowiedzialność za swe
międzynarodowe zobowiązania wobec dzieci, tak by zażegnać niebezpieczeństwa, które
im grożą podczas ich podróży. Muszą to zrobić wszyscy interesariusze, w tym:
 Unia Europejska, poprzez ustanowienie standardów prawnych, opracowanie polityk
i zapewnienie źródeł finansowania;
 Rada Europy, poprzez postawę opartą na prawach człowieka, przypominającą
państwa członkowskie o ich zobowiązaniach;
 Wszystkie państwa w Europie, poprzez zastosowanie podejścia opartego na prawach
dziecka we wszystkich swych działaniach, i zagwarantowanie, że powstanie i będzie
stosowany kompleksowy system ochrony tych dzieci, zamiast ograniczania legalnego
wejścia na swe terytorium w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową;
 Państwa Członkowskie UE, demonstrując solidarność humanitarność, współdzieląc
odpowiedzialność za przyjęcie osób starających się o azyl i gwarantując, że wszystkie
wnioski o azyl zostaną sprawiedliwie rozpatrzone;
 Wszystkie osoby zawodowo zajmujące się dziećmi w drodze, poprzez
zagwarantowanie, że dzieci będą dostrzeżone i wysłuchane, i otrzymają informacje
w języku i formie dostosowanej do ich wieku i dla nich zrozumiałej oraz że ich wnioski
o azyl zostaną rozpatrzone.
Wszystkie państwa i Unia Europejska powinny zagwarantować, że prawa umocowane
w KOPD będą przestrzegane w przypadku wszystkich dzieci w drodze, zwłaszcza że:
133 Ref. Ares(2015)4109816 - 06/10/2015 i artykuł w EU observer z 13 października 2015 r.
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 Żadne dziecko nie będzie dyskryminowane z powodu swej rasy, koloru skóry, płci,
języka, poglądów politycznych i innych, pochodzenia narodowego, etnicznego lub
społecznego, stanu posiadania, niepełnosprawności, statusu urodzenia lub innego;
 Najlepiej pojęty interes dziecka będzie uwzględniany jako sprawa nadrzędna w każdej
decyzji i każdym działaniu dotyczącym dziecka w drodze;
 Prawo dziecka do przeżycia i rozwoju jest zabezpieczone, zwłaszcza poprzez
organizowanie akcji ratowniczych na morzu oraz systemy ochrony dzieci wzdłuż trasy
ich podróży;
 Prawo dziecka do bycia wysłuchanym oraz do posiadania własnych opinii i nadania im
stosownej wagi, stosownie do wieku i stopnia dojrzałości dziecka, w każdym działaniu
i każdej decyzji dotyczącej dziecka.
 Prawo dziecka do własnej rodziny jest zagwarantowane a także, że ponowne
połączenie się rodziny jest rozpatrywane w pozytywny, humanitarny i szybki sposób,
zgodnie z zapisami artykułu 10 KOPD.
4.3 Zalecenia
Aby zabezpieczyć prawa dzieci umocowane w KOPD, apelujemy do wszystkich
interesariuszy o realizację działań zgodnie z poniższymi zaleceniami:
Komisja Europejska, Rada Europejska i Parlament Europejski powinny:
 Przyjąć wszechstronny plan działania UE dotyczący dzieci migrujących obejmujący
wszystkie dzieci w drodze, w tym dzieci, którym towarzyszą ich opiekunowie lub inni
członkowie rodziny, dzieci bez opieki lub oddzielone od rodziny, dzieci nie ubiegające
się o azyl, dzieci niepełnosprawne, bezpaństwowe oraz dzieci będące ofiarami handlu
ludźmi. Plan Działania powinien uwzględniać środki zaradcze, środki ochrony dla
dzieci podróżujących do Europy i po Europie oraz środki ochrony dzieci w kraju
przeznaczenia oraz zapewniać klarowny program monitorowania i oceny działań.
Zalecenia dotyczące zapobiegania niebezpieczeństwom, jakie napotykają dzieci
podróżujące do Europy.
 Zapewnić dzieciom wchodzącym do UE w poszukiwaniu międzynarodowej
134
ochrony możliwość korzystania legalnych sposobów wejścia do UE. Obejmuje
to np. zwiększenie limitów przesiedleńczych, wydawanie wiz humanitarnych oraz
zwiększenie możliwości ponownego połączenia się rodziny. Niepokojące jest
zwłaszcza to, że wiele państw UE podejmuje działania ograniczające ponowne
łączenie się rodzin, zamykając w ten sposób jedyny legalny sposób wejścia do Europy
dla dzieci uchodźców. W długoterminowej perspektywie należy zbadać nowe
możliwości legalnego przekroczenia granic UE przez dzieci - uchodźców.
 Zagwarantować, że będzie wprowadzone podejście oparte na prawach dziecka
w przyznawaniu pomocy finansowej państwom trzecim, które świadczą pomoc
uchodźcom, zwłaszcza pomocy ze strony UE dla Turcji, zgodnie z planem działania
uzgodnionym 15 października i 29 listopada 2015 roku. Dotyczy to prawa wszystkich
dzieci do edukacji, przyjaznych dla dzieci pomieszczeń w obozach dla uchodźców oraz
134 Patrz FRA Toolbox na temat legalnych sposobów wejścia do krajów UE dla osób potrzebujących
międzynarodowej ochrony, opublikowany w 2015 roku.
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stosowanie istniejących systemów ochrony praw dzieci. W swej polityce zagranicznej
oraz pomocowej UE i Państwa Członkowskie powinny przyjąć podejście oparte na
prawach dziecka przy rozpatrywaniu przyczyn leżących u źródeł migracji dzieci.
Zalecenia dotyczące zapobiegania niebezpieczeństwom grożącym dzieciom w momencie
przybycia na wybrzeża Europy:
 Opracować minimalne standardy dla doraźnych ośrodków przyjmujących uchodźców
na zewnętrznych granicach i opracować elastyczny system pomocy humanitarnej na
granicach Europy.
 Wspomóc Państwa Członkowskie w organizacji systemu przyjmowania uchodźców
w portach, już na samych wybrzeżach.
 Zagwarantować, że prawa dziecka, zwłaszcza prawo do ochrony, stanowią wiodącą
zasadę przy organizacji punktów Hotspot we Włoszech i w Grecji. I choć ważne
jest, by organizacja punktów Hotspot przebiegła sprawnie, a dostępna w nich ilość
miejsc została zwiększona, punkty te nie powinny zacząć działać zanim nie zostanie
zorganizowana w nich przestrzeń przyjazna dla dzieci, personel nie odbędzie
stosowne szkolenia w zakresie ochrony dzieci, a system relokacji nie będzie
funkcjonował.
Zalecenia dotyczące zapobiegania niebezpieczeństwom, jakie napotykają dzieci
podróżujące po Europie.
 Nadać dzieciom priorytet w procesie wdrażania programu relokacji uzgodnionym
14 i 22 września 2015 roku. 160 000 osób ubiegających się o międzynarodowy azyl
musi zostać relokowanych, głównie z Włoch i Grecji do innych Państw Członkowskich.
Dzieci w tym programie przygotowanym przez Komisję Europejską powinny stanowić
priorytet, tak by mogły uniknąć zagrożeń podczas podróży po Europie. Dotyczy to
zarówno dzieci bez opieki jak i dzieci podróżujących z rodzinami. Należy opracować
stały program relokacji, w którym dzieci będą stanowiły priorytetową grupę.
 Opracować minimalne standardy dla ośrodków przejściowych oraz poprawić warunki
w tych ośrodkach na trasie przez Europę przy wsparciu ze strony Państw
Członkowskich jak również państw Bałkanów Zachodnich, które nie należą do UE
(poza innymi środkami).
Zalecenia dotyczące przyspieszenia nowelizacji przepisów i polityk dotyczących dzieci w
drodze.
 Przyjąć nową strategię UE dotyczącą praw dziecka, tak by zagwarantować, że
prawa dzieci będą uwzględniane we wszystkich działaniach Unii Europejskiej, zarówno
w sprawach wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 Zebrać kompleksowe dane na temat dzieci w drodze na poziomie europejskim.
Dane powinny być podzielone na kategorie wieku, płci, faktu, czy dziecko jest bez
opieki czy ją ma oraz czy dziecko ubiega się o międzynarodowy azyl. Dane na temat
ofiar handlu oraz dzieci, które znikają z ośrodków w krajach przeznaczenia,
dobrowolnie czy nie, także powinny być zbierane i przekazywane między państwami
i regionami.
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 Skoordynować działanie różnych systemów ochrony dziecka w różnych państwach
na trasie przez Europę, tak by można było szybko i bezpiecznie przekazywać
informacje na temat dzieci zagrożonych.
Rządy państw i władze lokalne powinny:
 Przyjąć wszechstronny narodowy plan działania dotyczący dzieci migrujących
obejmujący wszystkie dzieci w drodze, w tym dzieci, którym towarzyszą ich
opiekunowie lub inni członkowie rodziny, dzieci bez opieki lub oddzielone od rodziny,
dzieci nie ubiegające się o azyl, dzieci niepełnosprawne, bezpaństwowe oraz dzieci
będące ofiarami handlu ludźmi. Plan Działania powinien obejmować środki regulujące
wszystkie etapy pobytu dziecka w kraju - przyjęcie, etap tranzytu przez kraj i,
w przypadku dzieci ubiegających się o azyl, etap procedury azylowej oraz etap po
wydaniu decyzji dotyczącej azylu, pozytywnej czy negatywnej, włącznie z możliwością
odwołania się od tej decyzji.
 Niezwłocznie wyznaczyć opiekunów prawnych dzieciom bez opieki. Opiekun
powinien mieć stosowną wiedzę w dziedzinie opieki nad dzieckiem, tak by
zabezpieczony został najlepszy interes dziecka a jego potrzeby prawne, społeczne,
zdrowotne, psychiczne, materialne i edukacyjne zostały odpowiednio zaspokojone,
zgodnie z Komentarzem Ogólnym nr 6 Komitetu Praw Dziecka. W przypadku, gdy nie
ma systemu opiekuna prawnego dla dziecka bez opieki, opracować prawo
przewidujące powołanie takiej instytucji.
 Przestać aresztować dzieci na podstawie statusu prawnego.
Areszt jest
dopuszczalny wyłącznie jako środek ostateczny, powinien trwać najkrócej jak to
możliwe i być stosowany wyłącznie ze względu na dobro dziecka, np. gdy istnieje
ryzyko, że dziecko padnie ofiarą handlu ludźmi i/lub wyzysku, a wszelkie inne formy
ochrony dziecka zostały wyczerpane. Ustanowić przepisy prawa zgodne z Ogólnym
Komentarzem nr 6 Komitetu Praw Dziecka. Dopilnować, by ośrodki zamknięte, gdzie
przebywają dzieci, były przyjazne dla dzieci, i by ich prawo do edukacji i rekreacji było
realizowane. Dzieci nigdy nie powinny być kwaterowane z innymi dorosłymi niż ich
członkowie rodziny.
 Poprawić warunki w punktach przyjęcia, ośrodkach tranzytowych i pogotowiach
opiekuńczych. W przypadku ośrodków przyjęcia i tranzytowych zalecenie to obejmuje
również dostosowanie do warunków zimowych, np. zapewnienie ciepłej wody, koców,
ciepłych ubrań. Ośrodki powinny dysponować podstawowymi środkami i urządzeniami
sanitarnymi, w tym oddzielnymi toaletami dla kobiet i mężczyzn. Dla dzieci należy
zorganizować przyjazne pomieszczenia, a dla osób zostających na noc należy
wydzielić pomieszczenia osobne dla kobiet i mężczyzn i dzieci. Personel powinien
odbyć szkolenie w zakresie rozpoznawania dzieci zagrożonych handlem ludźmi lub
wyzyskiem lub narażonych na inne niebezpieczeństwa oraz sposobów, w jakie można
zapewnić im ochronę. W ośrodkach, które zamieszkują dzieci przez dłuższy czas,
należy także zapewnić prywatność, miejsce do odpoczynku i nauki.
 Zagwarantować, że wszystkie procedury stosowane przy ocenie wieku są zgodne
z wymogami określonymi w Komentarzu Ogólnym nr 6 Komitetu Praw Dziecka:
ocena wieku powinna nie tylko brać pod uwagę cechy fizyczne osoby, lecz także
stopień jego dojrzałości umysłowej. Ocena powinna być także przeprowadzona
w sposób multidyscyplinarny, naukowy, bezpieczny, przyjazny dla dziecka
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i uwzględniający różnice płci, nie naruszający psychicznej i fizycznej nietykalności
dziecka; z właściwym poszanowaniem ludzkiej godności oraz, w przypadku dalszej
wątpliwości, należy ją rozstrzygać na korzyść badanej osoby, tj. jeśli istnieje
jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że ta osoba jest dzieckiem, należy ja za dziecko
uznać.
 Zagwarantować, że podstawowe prawa każdego dziecka będą realizowane,
włącznie z prawem do informacji, prawem do bycia wysłuchanym w kwestii decyzji
życiowych, prawem do edukacji, prawem do opieki zdrowotnej i prawem do życia
rodzinnego.
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ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ SPRAWOZDANIA
Z SYTUACJI DZIECI W DRODZE
Poniższy formularz sprawozdania został przygotowany przez Holandię. Podstawowym
wymogiem dla rzeczników praw dziecka uczestniczących w projekcie było
przeprowadzenie wizyty w ośrodku dla dzieci- osób starających się o azyl i konsultacja z
lokalną organizacją pomocową. Większość uczestniczących rzeczników wykonała to
zadanie w znacznie szerszym zakresie.
INFORMACJE OGÓLNE
Państwo/region
Kliknij by wprowadzić
tekst

Osoba kontaktowa
Kliknij by wprowadzić
tekst

Numer telefonu
Kliknij by wprowadzić
tekst

Adres e-mail
Kliknij by wprowadzić
tekst

PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI
1. Wizyta w schronisku dla uchodźców
Data wizyty
Krótki opis placówki
np. liczba uchodźców, liczba dzieci, rodzaj zakwaterowania (stałe lub tymczasowe),
Kliknij by wybrać datę
świadczone usługi

Kliknij by wprowadzić tekst
2. Konsultacje z organizacją świadczącą usługi doradcze/ pomoc
Data konsultacji
Organizacja
Specjalizacja/ zakres działalności organizacji
Kliknij by wybrać datę
Kliknij by wprowadzić Kliknij by wprowadzić tekst
tekst
3. Inne źródła informacji
Jeśli dotyczy: dodaj krótki opis innych źródeł informacji, z których skorzystał twój urząd, aby
dowiedzieć o sytuacji dzieci w drodze. Np. informacje otrzymane przez infolinię rzecznika.
SYTUACJA DZIECI W DRODZE
1. Odżywianie, ubranie i zakwaterowanie
KOPD Artykuł 6 - Prawo do życia i rozwoju, KOPD Artykuł 22 - Dzieci uchodźców, KOPD Artykuł 27 - Prawo od
odpowiednich warunków życiowych

Kiedy rodzicom brak umiejętności lub zasobów by zapewnić swym dzieciom właściwe odżywianie,
ubranie i miejsce zamieszkania, czas na reakcję państwa. Odpowiednie zakwaterowanie jest
bezpieczne, wyposażone w media (wodę, punkty sanitarne, gospodarkę odpadami i paliwo),
bezpieczne, zdrowe i dogodnie zlokalizowane blisko szpitali, szkół itd.

Żywienie: ocena ogólna
Wybierz...
Odzież: ocena ogólna
Wybierz...
Warunki
mieszkaniowe:
ocena ogólna

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
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Wybierz...
2. Ochrona przed przemocą
KOPD Artykuł 19 - Ochrona przed wszelkimi formami przemocy, KOPD Artykuł 32 - Praca wykonywana przez
dzieci, KOPD Artykuł 34 - Wykorzystywanie seksualne, KOPD Artykuł 35 - Uprowadzenia, sprzedaż i handel
dziećmi, KOPD Artykuł 36 - Inne formy wyzysku, KOPD Artykuł 37 - Aresztowanie i karanie

Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
wykorzystywaniem i zaniedbaniem jak również wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego i
innego musi być z wyczuciem uwzględniane przy zapewnianiu ochrony "dzieciom w drodze"."

Bezpieczeństwo dzieci w
drodze: Ocena ogólna:
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia (proszę wymienić najważniejsze problemy
związane z bezpieczeństwem)
Kliknij by wprowadzić tekst

3. Dostęp do odpowiednich informacji
KOPD Artykuł 17 - Dostęp do właściwych informacji, KOPD Artykuł 42 - Znajomość praw

Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Dzieciom, od momentu ich przybycia, należy przekazać konkretne
i wyczerpujące informacje (w sposób przyjazny dzieciom i w wielu językach, itd.) na temat ich praw
w języku, który rozumieją, zgodnie z postanowieniami międzynarodowych i krajowych regulacji
prawnych."

Ocena ogólna:
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

4. Dostęp do usług zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego
KOPD Artykuł 24: Prawo do zdrowia i usług opieki zdrowotnej, KOPD Artykuł 17 - Dostęp do właściwych informacji,
KOPD Artykuł 26 - Ubezpieczenie społeczne, KOPD Artykuł 23 - Dzieci niepełnosprawne

Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego:
Ocena
ogólna:
Wybierz...
Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego:
Ocena
ogólna:
Wybierz...
Informacja udostępniana
na
temat
usług
zdrowotnych:
Ocena
ogólna:
Wybierz...
Dostęp do ubezpieczenia
społecznego:
Ocena
ogólna:
ocena
Wybierz...
Specjalne usługi dla dzieci z
niepełnosprawnościami:
Ocena ogólna:
Wybierz...
5. Dostęp do edukacji

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
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KOPD Artykuł 28: Prawo do edukacji, Artykuł 29 - Cele edukacji

Wszystkie dzieci mają prawo do nauki, także dzieci objęte azylem i ubiegające się o azyl. Usługi
edukacyjne dla tych dzieci powinny być dopasowane do ich specjalnych potrzeb.

Dostęp do edukacji: Ocena
ogólna:
Wybierz...
Poziom edukacji dla dzieci
w drodze: Ocena ogólna:
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

6. Areszt
KOPD Artykuł 37: Aresztowanie i karanie

KOPD Artykuł 37(b): "Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka (...) może być
zastosowane jedynie jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy czas."
Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Co do zasady, ENOC podtrzymuje swój zdecydowany sprzeciw
jakimkolwiek formom przymusowego zatrzymywania dzieci, czy pozostają one bez opieki czy nie, i
bez względu na procedurę, jakiej są poddawane (azyl, wydanie do kraju pochodzenia czy pierwszy
port przybycia - przekroczenia granicy europejskiej)."

Czy rodziny z dziećmi umieszcza się w placówkach zamkniętych (aresztach - przed, w trakcie lub
po procedurze azylowej)?
☐ Tak
☐ Nie

Czy

małoletni

bez

opieki

są

umieszczani

w

placówkach

zamkniętych

(aresztach)?

☐ Tak
☐ Nie

Czy możesz w przybliżeniu podać informację jak często dzieci są umieszczane w ośrodkach
zamkniętych (aresztach)? Czy to zdarza się regularnie?
Kliknij by wprowadzić tekst
Jaki jest średni czas, jaki maksymalny (o którym słyszałeś) pobytu dziecka w ośrodku zamkniętym
(areszcie)?
Średnio: Kliknij by wprowadzić tekst
Maksymalnie: Kliknij by wprowadzić tekst
Dalsze wyjaśnienia:
Kliknij by wprowadzić tekst
7. Prawo do rekreacji, zabawy i kultury
KOPD Artykuł 31 Prawo do rekreacji, zabawy i kultury

Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Dzieci w drodze" są przede wszystkim dziećmi.
Dzieci w drodze, w tym te mieszkające w schroniskach i pogotowiach opiekuńczych, powinny mieć
możliwość rekreacji, zabawy i uczestniczenia w wydarzeniach kultury.

Możliwości
dzieci
w
zwykłych ośrodkach w
zakresie rekreacji i zabawy
Wybierz...
Możliwości
dzieci
w
pogotowiach opiekuńczych
w zakresie rekreacji i
zabawy
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
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Możliwości
dzieci
w
zakresie uczestniczenia w
wydarzeniach
kultury,
wewnątrz
lub
poza
schroniskiem
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

8. Prawo do bycia wysłuchanym
KOPD Artykuł 12: Prawo do bycia wysłuchanym/prawo do partycypacji

Czy sprawy mające wpływ na życie codzienne
dzieci, jak przeniesienie do innego schroniska,
usługi w schronisku, są z nimi konsultowane?
Wybierz...
Czy jest na miejscu urzędnik, któremu dzieci
mogą zgłosić uwagi lub skargi, i czy dzieci o
tym wiedzą?
Wybierz...
Czy osoby pracujące z tymi dziećmi przeszły
odpowiednie szkolenia w zakresie komunikacji
z takimi dziećmi.
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

9. Ocena wieku
Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Należy dokonać odpowiedniej oceny wieku dziecka w najlepiej
pojętym interesie dziecka, mając przede wszystkim na celu zapewnienie dziecku należnych mu
praw i ochrony, do której dziecko także ma prawo. (...) Jeśli są one niewystarczające, a także w
przypadkach poważnych wątpliwości co do wieku dziecka, dalsze badanie powinno być
przeprowadzone w ostateczności. (...) Do czasu zakończenia procesu oceny wieku dziecka, każda
osoba twierdząca, że jest dzieckiem, powinna być uznana za dziecko i tak traktowana.

Proszę opisać standardową lub najpowszechniejszą procedurę oceny wieku w Twoim Państwie lub
Regionie.
Kliknij by wprowadzić tekst
10. Dzieci bez opieki
KOPD Artykuł 20 - Dzieci pozbawione środowiska rodzinnego, KOPD Artykuł 22 - Dzieci uchodźcy KOPD Artykuł 10 Ponowne połączenie się rodziny

Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Natychmiast po przybyciu dziecka oddzielonego/będącego bez
opieki, do pomocy dziecku powinien zostać wyznaczony wykwalifikowany niezależny opiekun, który
będzie udzielał mu rad i zapewni ochronę dopóki nie połączy się ono ze swą rodziną lub nie
zostanie umieszczone w odpowiedniej instytucji opiekuńczej."
Stanowisko ENOC z 2013 roku: "Dzieciom rozdzielonym i bez opieki nie należy nigdy odmawiać
wstępu do kraju zgodnie z zobowiązaniem niewydalania uchodźców związanym z
międzynarodowymi prawami człowieka, prawem humanitarnym i prawem dla uchodźców."

Czy dzieciom bez opieki kiedykolwiek odmawia
się wstępu do Twojego Państwa?
☐ Tak

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst
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☐ Nie

Jaka jest sytuacja mieszkaniowa dzieci bez
opieki, które ubiegają się o azyl? (można
zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

☐Opieka zastępcza
☐Schroniska przeznaczone dla tej grupy
☐Instytucje opiekuńcze dla młodzieży
☐Schroniska przeznaczone dla rodzin
☐Schroniska ogólnodostępne
☐Schroniska o charakterze pogotowia
opiekuńczego
☐Inne

Jaka jest sytuacja mieszkaniowa dzieci bez
opieki, które otrzymały azyl? (można zaznaczyć
kilka odpowiedzi)

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

☐Opieka zastępcza
☐Schroniska przeznaczone dla tej grupy
☐Instytucje opiekuńcze dla młodzieży
☐Schroniska przeznaczone dla rodzin
☐Schroniska ogólnodostępne
☐Schroniska o charakterze pogotowia
opiekuńczego
☐Inne

Czy wszystkie dzieci bez opieki mają
wykwalifikowanego, niezależnego opiekuna,
który wspiera doradza i otacza je ochroną?
Wybierz...
Czy osoby pracujące z tymi dziećmi przeszły
odpowiednie szkolenia w zakresie komunikacji
z takimi dziećmi i pracy z nimi?
Wybierz...

Dalsze wyjaśnienia
Kliknij by wprowadzić tekst

NAJPILNIEJSZE PROBLEMY I POTRZEBY
Proszę wymienić maksymalnie trzy najbardziej problematyczne kwestie dotyczące sytuacji dzieci
w drodze w Twoim Państwie lub Regionie.
1.
Kliknij by wprowadzić tekst
2.
Kliknij by wprowadzić tekst
3.
Kliknij by wprowadzić tekst
NAJLEPSZE PRAKTYKI
Proszę wymienić maksymalnie trzy najlepsze praktyki mające pozytywny wpływ na sytuację dzieci
w drodze w Twoim Państwie lub Regionie.
1.
Kliknij by wprowadzić tekst
2.
Kliknij by wprowadzić tekst
3.
Kliknij by wprowadzić tekst
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ZAŁĄCZNIK 2: RAMY PRAWNE: MIGRACJA,
OCHRONA MIĘDZYNARODOWA I PRAWA
DZIECI
W tym załączniku przedstawiamy najistotniejsze akty prawne międzynarodowe
i europejskie dla dzieci w drodze, jak również szereg inicjatyw Komisji i odpowiednich
instytucji UE.
Kluczowe międzynarodowe i europejskie akty prawne w dziedzinie praw człowieka
dotyczące dzieci w drodze
Wiodącym prawnym aktem praw człowieka jest Konwencja NZ o Prawach Dziecka
(KOPD), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 20 listopada 1989 r.
i ratyfikowana przez wszystkie państwa na świecie poza USA. Konwencja określa
podstawowe prawa dla wszystkich dzieci na terytorium państwa sygnatariusza,
i wszystkie te prawa dotyczą także dzieci w drodze. Konwencji przyświecają cztery
135
najważniejsze zasady , które mają tu szczególne znaczenie i które obejmują: Artykuł 2,
gwarantujący zastosowanie wszystkich praw umocowanych w KOPD wobec wszystkich
dzieci znajdujących się w granicach Państwa Członkowskiego, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji na jakimkolwiek tle, w tym na tle statusu migranta lub jego braku. Jednakże
KOPD podaje także zapisy dotyczące szczególnie tej grupy dzieci - artykuł 22 gwarantuje
prawa dzieci ubiegających się o status uchodźców lub uznanych za uchodźców; Artykuł
10 stwierdza, że Państwa Członkowskie powinny rozpatrywać wnioski o połączenie się
rodziny w pozytywny, humanitarny sposób i niezwłocznie, w sytuacji, gdy dziecko jest
oddzielone od swej rodziny. Artykuł 37 stwierdza, że pozbawienie dziecka wolności może
nastąpić tylko w ostateczności i na najkrótszy możliwy czas. W przypadku dzieci bez
opieki i oddzielonych od rodziny, artykuł 19 i 20 także mają zastosowanie, jako że
gwarantują, że dzieci te otrzymają specjalną ochronę o pomoc ze strony Państwa (artykuł
20) i, gdy już znajdą się pod taką opieką, będą chronione przed przemocą i niegodziwym
traktowaniem (artykuł 19). Artykuł 35 chroniący dzieci przed nielegalnym handlem, jak
również Protokół Fakultatywny nr 2 do KOPD dotyczący handlu dziećmi, dziecięcej
prostytucji i dziecięcej pornografii, mają także szerokie zastosowanie wobec dzieci
w drodze. Komitet Praw Dziecka opublikował Komentarz Ogólny dotyczący dzieci bez
136
opieki i oddzielonych od rodziny , opisujący w jaki sposób prawa tych dzieci powinny
być zagwarantowane przez Państwa Strony, w tym sprawy związane z ponownym
połączeniem się rodziny, oceną wieku dziecka i pozbawieniem dziecka wolności. Inne
Komentarze Ogólne dotyczące w szczególności dzieci w drodze to: Komentarz Ogólny
137
do prawa do bycia wysłuchanym
oraz Komentarz dotyczący oceny najlepszego
138
interesu dziecka .

135 Artykuł 2 - brak dyskryminacji; Artykuł 3 - najlepszy interes dziecka; Artykuł 6 - prawo dziecka do przeżycia
i rozwoju; oraz Artykuł 12 - prawo dziecka do bycia wysłuchanym
136 Komentarz Ogólny nr 6 - Postępowanie z Dziećmi Bez Opieki lub Oddzielonymi od Rodziny poza ich
Krajem Pochodzenia (2005 r.)
137 Komentarz Ogólny nr 12 do prawa dziecka do bycia wysłuchanym (2009 r.)
138 Komentarz ogólny nr 14 do prawa dziecka do najlepszego zabezpieczenia jego interesów i traktowania ich
w sposób priorytetowy (2013 r.)
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Prawo do ubiegania się o azyl przed prześladowaniem jest ustanowione w artykule 14
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jak również w artykule 18 Karty Praw
Podstawowych UE.
Wiodącym międzynarodowym instrumentem dotyczącym uchodźców jest Konwencja
o Statusie Uchodźcy z 1951 roku i Protokół z 1967 roku (zwana dalej Konwencją
o Uchodźcach). W Europie Konwencja ta była ratyfikowana przez wszystkie Państwa
139
Członkowskie UE oraz wszystkie, z wyjątkiem dwóch
Państw Członkowskich Rady
Europy oraz Białoruś.
Konwencja o Uchodźcach wyznacza definicję uchodźcy jako osoby będącej poza swą
ojczyzną lub krajem stałego zamieszkania, która odczuwa uzasadniony strach przed
prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej
grupy lub ugrupowania politycznego lub nie jest w stanie lub nie chce, ze względu na tę
140
obawę, skorzystać z ochrony tego kraju.
Aby zagwarantować osobom przybywającym do Europy w poszukiwaniu schronienia, że
ich podstawowe prawa będą chronione, Konwencję o Uchodźcach powinno się
interpretować łącznie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności (Konwencja Europejska), jak również Konwencją NZ o Prawach Dziecka
141
(KOPD) . W walce z przestępczością zorganizowaną, zwłaszcza handlem ludźmi,
należy także brać pod uwagę Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej i protokół uzupełniający do niej dotyczący zapobiegania, zwalczania
142
i karania handlu ludźmi, z zwłaszcza kobietami i dziećmi (Protokół z Palermo) , jak
143
również Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.
Instytucje i Państwa Członkowskie UE powinny także uwzględnić w swych działaniach
inne instrumenty prawne UE ustanawiające poszanowanie praw człowieka
i podstawowych wolności. Najważniejszy jest Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł
w życie 1 grudnia 2009 roku. W Artykule 3, który ustanawia cele Unii Europejskiej,
stwierdza się, że "(...) zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera
sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność
144
między pokoleniami i ochronę praw dziecka." Mówi także, że Unia, w swych relacjach
ze światem, "(...) umacnia i propaguje swoje wartości i interesy (...) Przyczynia się do
ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego
przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty
145
Narodów Zjednoczonych."

139 Andora i San Marino.
140 Artykuł 1, Konwencja Genewska
141 Obie Konwencje są dla Państw należących do Rady Europy wiążące, a KOPD jest wiążąca także dla
Białorusi.
142 Ratyfikowane przez wszystkie Państwa należące do Rady Europy, UE oraz Białoruś; Protokół z Palermo
nie jest ratyfikowany przez Andorę.
143 Ratyfikowane przez wszystkie Państwa Rady Europy z wyjątkiem pięciu (Liechtenstein i Turcja podpisały
konwencję, ale jej nie ratyfikowały; Republika Czeska, Monako i Rosja nie podpisały ani nie ratyfikowały
konwencji) oraz przez Białoruś.
144 Artykuł 3.3, ustęp 2. Traktatu Lizbońskiego
145 Artykuł 3.5, Traktat Lizboński
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Na mocy Traktatu Lizbońskiego Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stała się
146
także wiążąca dla Państw Członkowskich
i instytucji, i powinna być stosowana kiedy
Państwa Członkowskie wdrażają prawo Unii Europejskiej.
Szczególne znaczenie ma jej artykuł 24 ustanawiający prawa dziecka do bycia
wysłuchanym, do traktowania najlepszego interesu dziecka jako sprawy nadrzędnej we
wszystkich działaniach dotyczących dziecka oraz do zachowania kontaktu z obojgiem
rodziców.
Warto także zauważyć, że zasada, że najlepszy interes dziecka powinien mieć znaczenie
nadrzędne we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na dzieci została
wcielona do większości aktów prawnych UE i polityk w dziedzinie migracji i azylu,
zgodnie z artykułem 3 KOPD.
Europejskie Ramy Prawne w zakresie Azylu i Migracji
Od roku 1999 Unie Europejska pracuje nad stworzeniem Wspólnego Europejskiego
147
Systemu Azylowego (CEAS - Common European Asylum System) , stopniowo
nowelizując ustawodawstwo w tym zakresie. W roku 2015 w życie weszło
ustawodawstwo UE w zakresie azylu w wersji przekształconej, składające się
z odpowiednich aktów prawnych dotyczących osób poszukujących międzynarodowej
ochrony w Unii Europejskiej. Pakiet ten oparty jest na trzech filarach: ujednolicanie
standardów ochrony poprzez dalsze ujednolicanie prawa azylowego Państw UE;
skuteczna i dobrze wspierana rzeczywista współpraca; większa solidarność i poczucie
odpowiedzialności wśród Państw UE a także między UE i państwami spoza Unii.
Wszystkie akty prawne zawierają przepisy nakazujące, by najlepszy interes dziecka
stanowił wzgląd nadrzędny w stosowaniu danego aktu prawnego, oraz prezentują
148
wskaźniki, w jaki sposób przeprowadzić ocenę, co jest najlepszym interesem dziecka ,
w tym zagwarantowanie, że poglądy dziecka będą brane pod uwagę, zgodnie z wiekiem
i stopniem dojrzałości dziecka.
Ramy prawne CEAS obejmują:
 Dyrektywa 2011/95/EU - ustanawia wspólne dla Państw Członkowskich normy
przyznawania ochrony międzynarodowej i zawiera specjalne przepisy dotyczące
dzieci;
o
Dyrektywa zawiera kilka regulacji dotyczących tylko dzieci, w tym
uwzględnianie szczególnych form prześladowania dzieci, dostęp do edukacji
i opieki zdrowotnej (w tym leczenie zaburzeń psychicznych), z bardzo
szczegółowymi zapisami dotyczącymi dzieci bez opieki, w tym prawa do bycia
wysłuchanym, prawa do opiekuna/przedstawiciela, warunków życiowych,
wymogów szkoleniowych wobec osób pracujących z dziećmi oraz śledzenia
losów rodziny. Dyrektywa proceduralna 2013/32/EU - ta dyrektywa ustanawia
wspólne standardy zabezpieczeń i gwarancji dostępu do sprawiedliwego

146 Z wyjątkiem UK i Polski.
147 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych oraz arkusz informacji.
148 Wskaźniki do oceny nie są ujęte w rozporządzeniu Eurodac.

57

i skutecznego postępowania azylowego w Państwach Członkowskich UE,
w tym prawa do ubiegania się o azyl na granicy państwa;
o
Dyrektywa ta zawiera kilka przepisów dotyczących tylko dzieci, np. że dziecko
powinno być przesłuchiwane przez osobę specjalnie do tego przeszkoloną
i w sposób właściwy dla wrażliwości dziecka, kilka gwarancji dla dzieci bez
opieki, w tym prawo do przedstawiciela prawnego, prawo do informacji,
okoliczności, w jakich badania lekarskie mogą być przeprowadzone by ustalić
wiek dziecka oraz że można w pierwszej kolejności rozpatrywać wnioski
składane przez dzieci.
 Dyrektywa Warunków Przyjęcia (Dyrektywa 2013/33/EU) - ta dyrektywa ustanawia
wspólne normy warunków zakwaterowania dla osób ubiegających się o azyl;
o
Dyrektywa zawiera przepisy dotyczące dzieci w areszcie (jako środek
ostateczny, na jak najkrótszy czas, oddzielnie od dorosłych etc.), dostępu do
edukacji, specjalne regulacje dotyczące zarówno małoletnich (odpowiedni
standard zamieszkania, rekreacji, rehabilitacja etc.) i małoletnich bez opieki
(opiekun, umieszczenie w placówce, śledzenie losów rodziny, odpowiedni
przeszkolony personel etc.) i prawa do opieki zdrowotnej.
 Rozporządzenie Dublińskie - Rozporządzenie (EU Nr 604/2013) - wyznacza Państwo
Członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie danego wniosku azylowego.
o
Rozporządzenie to zawiera kilka regulacji dotyczących tylko dzieci, zwłaszcza
potrzebę wyznaczenia przedstawiciela małoletnim bez opieki oraz szkolenia
pracowników.
o
Należy zauważyć, że zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z 2013 roku, dzieci bez opieki są zwolnione z rozporządzenia
dublińskiego, jeśli w żadnym Państwie Członkowskim nie można odnaleźć
żadnego członka rodziny tego dziecka. W takich przypadkach za rozpatrzenie
wniosku o azyl odpowiedzialne jest to państwo, w którym fizycznie przebywa
149
dziecko.
W oparciu o tę decyzję rozporządzenie dublińskie zostało
przekazane do poprawki, a obecnie trwają dyskusje pomiędzy Parlamentem
Europejskim a Radą na temat tego, jak przepis ten powinien brzmieć w nowej
150
wersji rozporządzenia.
 Rozporządzenie Eurodac (Rozporządzenie (EU) Nr 603/2013) - ustanawia bazę
odcisków palców osób starających się o azyl UE.
o
Rozporządzenie to zawiera niewiele zapisów dotyczących tylko dzieci.
Stwierdza ono jednak, że zabezpieczenia przewidziane w KOPD powinny być
gwarantowane w procedurach, a informacje podawane w sposób dostosowany
do wieku osoby informowanej.
Oprócz powyższych dyrektyw, istnieje kilka innych instrumentów prawnych mających
znaczenie dla zjawiska migracji i azylu w UE, a mianowicie:

149 CJEU C-648/11 Wyrok Królowa, na wniosek MA i Innych przeciwko Sekretarzowi Stanu Departamentu
Spraw Wewnętrznych, 6 czerwca 2013 r.
150 W oparciu o informacje otrzymane od Cecilii Wikström, członka Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcy
dla Rozporządzenia Dublińskiego.
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 Dyrektywa Rady 2001/55/EC z dnia 20 lipca 2001 w sprawie minimalnych standardów
przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców
oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi
151
związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
o
Dyrektywa ta zawiera kilka przepisów dotyczących tylko dzieci, zwłaszcza
dzieci bez opieki (prawo do opiekuna prawnego, umieszczenie w placówce)
oraz prawa do edukacji.
 Dyrektywa Powrotu (Dyrektywa 2008/115/EC) - ustanawia jasne, transparentne
i sprawiedliwe zasady powrotu i wydalania nielegalnych migrantów, reguluje
stosowanie środków przymusu, aresztu oraz ponownego przekroczenia granicy, przy
pełnym poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności osób
zainteresowanych.
o
Dyrektywa Powrotu bierze także pod uwagę specjalne potrzeby dzieci
w procedurze powrotu - stwierdza, że dziecko uczęszczające do szkoły może
uzasadniać przedłużenie czasu do dobrowolnego powrotu, wyznacza
wymagania związane z aresztem dzieci i ich rodzin, zapewnia prawo do
podstawowej edukacji w okresie przed egzekwowanym powrotem oraz zawiera
specjalne przepisy dotyczący dzieci bez opieki.
 Dyrektywa Łączenia Rodziny (Dyrektywa 2003/86/EC) - ustanawia wspólne zasady
wykonywania prawa do ponownego połączenia się rodziny.
o
Dyrektywa ta gwarantuje dzieciom prawo do połączenia się z rodzicami, który
przyznano ochronę międzynarodową w państwie członkowskim. Określa także
możliwości, jakie przysługują dzieciom bez opieki by połączyć się z rodzicami.
 Dyrektywa Handlu Ludźmi (Dyrektywa 2011/36/EU) - obejmuje działania w różnych
dziedzinach takich jak prawo karne, ściganie przestępców, pomoc ofiarom i prawa ofiar
w postępowaniach karnych.
o
Dyrektywa przyjmuje podejście skoncentrowane na ofierze i ustanawia
specjalne zabezpieczenia dla dzieci-ofiar w postępowaniach.
Wszystkie te instrumenty prawne traktują interes dziecka jako sprawę nadrzędną przy
podejmowaniu decyzji.
Pełne zestawienie aktów prawnych UE mających zastosowanie wobec dzieci bez opieki,
a w większości także wobec wszystkich dzieci w drodze, jest dostępne w dokumencie
152
referencyjnym prawa o polityki UE , utworzonym na potrzeby projektu Connect Project,
którego celem było zidentyfikowanie i propagowanie dobrych praktyk w zakresie
przyjmowania i ochrony uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zakresu
odpowiedzialności interesariuszy zaangażowanych w sprawy tych dzieci, w oparciu
153
o badania narodowe przeprowadzone we Włoszech, Holandii, Szwecji i UK.
Wdrażanie - Działalność Komisji Europejskiej
Komisja Europejska, a zwłaszcza Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw
Wewnętrznych, opracowuje politykę migracyjną UE. Celem tej polityki jest ustanowienie
151 Ta dyrektywa powinna zostać zatwierdzona przez Radę do wejścia w życie; do tej pory tak się nie stało.
152 Dokument referencyjny praw i polityk UE
153 Informacja na temat projektu Connect Project
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powszechnych dla całej Unii zasad legalnej migracji oraz zarządzanie nielegalną
migracją i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Komisja pracuje także nad realizacją
154
Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.
Przez lata Komisja podejmowała wiele inicjatyw by wzmocnić narzędzia i polityki azylowe
i migracyjne w Unii Europejskiej, przyjmując często podejście oparte na prawach dziecka,
mając szczególny wzgląd na najlepszy interes dziecka.
Dzieci były szczególnym obiektem zainteresowania Planu Działania dotyczącego
155
Małoletnich Bez Opieki (2010-2014) , przyjętego przez Komisję w 2010 roku. Proponuje
on podejście oparte na trzech głównych nurtach działania: zapobieganie niebezpiecznym
migracjom i handlowi ludźmi; przyjmowanie i gwarancje proceduralne w UE; rozpoznanie
trwałych rozwiązań. Opiera się on na dziesięciu zasadach mających pomóc instytucjom
UE i Państwom Członkowskim w tworzeniu podejścia wobec dzieci bez opieki
w przyszłości. Aby wspomóc Komisję w realizacji planu działania powołano grupę
156
ekspercką ds. dzieci bez opieki w procesie migracyjnym w 2011 roku.
Aby zagwarantować, że prawa dziecka będą uwzględnione w politykach UE i jej
działaniach, Komisja powołała wydział koordynacji w Dyrekcji Generalnej ds.
157
158
Sprawiedliwości.
W 2011 roku Komisja przyjęła Agendę na rzecz Praw Dziecka ,
wyznaczając 11 działań, które Komisja wykona do końca roku 2014, by zagwarantować
realizację praw dziecka, także wsparcie najlepszych praktyk oraz poprawa jakości
szkoleń dla opiekunów, władz publicznych i innych interesariuszy będących w bliskim
159
kontakcie z dziećmi bez opieki.
Komisja przewodzi także Europejskiemu Forum na
160
temat Praw Dziecka , wielopoziomowym forum organizowanym co roku w celu
161
omówienia różnych kwestii związanych z prawami dzieci. Ostatnie trzy fora skupiły się
na systemach ochrony, w tym ochrony dzieci w drodze na terenie Europy. Po 9. Forum,
162
które odbyło się w Brukseli w czerwcu 2015 roku, opublikowano dokument analityczny ,
w którym zdefiniowano dziesięć zasad zintegrowanego systemu ochrony dzieci.
We wrześniu 2015 roku Komisja opublikowała Komunikat o Planie Działania dotyczącym
163
Powrotu , w celu wykonania Dyrektywy Powrotu. W październiku Komisja wydała
164
Zalecenie
Komisji ustanawiające wspólny „Podręcznik dotyczący powrotów”
165
przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich
wykonujące zadania związane z powrotami. Podręcznik ten wyraźnie skupia się na
154 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, 14 stycznia 2016 r.
155 COM(2010)213 Ostateczny Plan Działania dotyczący Małoletnich bez Opieki (2010 – 2014).
156 Rejestr grup eksperckich Komisji.
157 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości
158 COM(2011) 60 final An Agenda UE na rzecz Praw Dziecka
159 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości
160 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości
161 Informacja z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, 2012, 2013 i 2014 r.
162 30 kwietnia 2015 r. 9. Europejskie Forum Praw Dziecka - Koordynacja i współpraca w zakresie
zintegrowanych systemów ochrony dzieci - dokument analityczny
163 COM(2015) 453 final Plan działania UE w zakresie powrotów
164 C(2015) 6250 final Zalecenie Komisji z dnia 1 października 2015 r. ustanawiające wspólny „Podręcznik
dotyczący powrotów” przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich wykonujące
zadania związane z powrotami
165 Return Handbook - Podręcznik dotyczący powrotów.
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166

prawach dziecka. Zawiera on specjalny dział poświęcony powrotom dzieci bez opieki,
skupiający się na znalezieniu trwałego rozwiązania w ojczyźnie dziecka oraz nakazujący
stosowanie zasady traktowania interesu dziecka jako nadrzędnego. Podręcznik powołuje
się na Komentarz Ogólny nr 14 Komitetu Praw Dziecka w sprawie prawa dziecka do
tego, by stawiać zawsze na pierwszym miejscu jego dobro, oraz wspólne wytyczne
167
UNHCR i UNICEF dotyczące określania najlepszego interesu dziecka . Podaje on także
wytyczne dotyczące okoliczności, w których dzieci z rodzinami oraz dzieci bez opieki
mogą być umieszczone w ośrodku zamkniętym oraz jak takie ośrodki, w których
168
przebywają dzieci, powinny być wyposażone.
Wdrożenie Dyrektywy Powrotu,
z pomocą podręcznika, zależy teraz już od Państw Członkowskich, przy czym Komisja
będzie ten proces wdrażania prowadziła dalej, z Państwami Członkowskimi się
konsultując. Komisja pracuje także nad opracowaniem umów o readmisji z państwami
trzecimi, w celu ułatwienia procedury powrotu; jednak umowy te mają bardzo ogólny
169
charakter i nie obierają perspektywy skoncentrowanej na dziecku.
Jednym z głównych obowiązków Komisji jest zapewnienie źródeł finansowania dla
170
Państw Członkowskich i organizacji poprzez różne fundusze i inicjatywy.
Niektóre
z nich mają szczególne znaczenie dla dzieci w drodze:
 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) jest otwarty zarówno wobec organów
państwowych, organizacji pozarządowych, organizacji badawczych i innych
171
odpowiednich interesariuszy w Państwach Członkowskich UE.
AMIF jest
ukierunkowany na promowanie skutecznego zarządzania napływem migracyjnym,
172
wzmocnienie i rozwój wspólnego unijnego podejścia do spraw azylu i migracji.
Program prac na rok 2015, który powinny wspomóc fundusze, obejmuje m.in
173
zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi.
W programie prac w zakresie pomocy
doraźnej na rok 2016 mowa jest o tym, że zasady dotyczące ochrony dzieci będą
nadrzędne we wszystkich działaniach związanych z dziećmi oraz że działania te będą
174
przeprowadzane z poszanowaniem zasad zabezpieczenia dobra dziecka.
 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) - Celem policji jest walka
z przestępczością transgraniczną, ciężką i zorganizowaną, a jej program prac na 2015
rok uwzględniał działania prewencyjne i zwalczające handel ludźmi, jak również
ochronę ofiar tego procederu. Szczególną uwagę poświęcono systemom ochrony
175
dzieci -ofiar handlu ludźmi.
166 Podręcznik dotyczący powrotów UE, Rozdział 10.
167 "Zdrowo i bezpiecznie - co państwa mogą zrobić by zagwarantować poszanowanie najlepszego interesu
dzieci bez opieki i oddzielonych od rodziny w Europie, UNICEF i UNHCR, październik 2014 r.
168 Podręcznik dotyczący powrotów UE, Rozdział 16.
169 Informacja dostarczona przez przedstawiciela wydziału ds. polityki powrotów i nieuregulowanej migracji
w Dyrekcji Generalnej ds. Wewnętrznych, Komisja Europejska
170 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, 15 stycznia 2016 r.
171 Z wyjątkiem Danii.
172 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, 15 stycznia 2016 r.
173 C(2015) 5385 końcowy Aneks nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji dotyczącego programu
roboczego na 2015 rok oraz finansowania działań UE w ramach działalności Funduszu na rzecz Azylu, Migracji
i Integracji.
174 C(2015) 9534 końcowy Aneks nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji dotyczącego programu
roboczego na 2016 rok oraz finansowania pomocy doraźnej w ramach działalności Funduszu na rzecz Azylu,
Migracji i Integracji.
175 C92015)3765 końcowy ZAŁĄCZNIK do Decyzji Wykonawczej Komisji w sprawie Rocznego Programu Prac
na rok 2015 w zakresie wsparcia Działań Unii w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpraca policyjna i prewencja przestępczości.
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 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców wspiera wysiłki Państw Członkowskich UE
w przyjmowaniu uchodźców i osób wysiedlonych i zapewnianiu im dostępu do
176
spójnych, sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych.
Komisja pracuje także nad zapobieganiem handlowi ludźmi i ochroną ofiar tego
procederu. W 2012 roku przyjęto Strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na
177
lata 2012-2016 , która wyznacza pięć priorytetowych obszarów działania:
 Identyfikacja, ochrona i pomoc ofiarom handlu ludźmi
 Intensyfikacja prewencji handlu ludźmi
 Wzmożone ściganie przemytników
 Zwiększona koordynacja i współpraca między kluczowymi interesariuszami i spójność
polityk
 Większa wiedza na temat pojawiających się problemów związanych z wszelkimi
formami handlu ludźmi oraz skuteczne przeciwdziałanie temu procederowi.
Strategia przyjmuje podejście oparte na prawach dziecka i skoncentrowane na dziecku,
definiując kilka działań w kierunku ochrony dzieci-ofiar i uznając dzieci bez opieki za
grupę szczególnie narażoną na stanie się ofiarą przemytu ludzi.
Podjęte zostały także różne inicjatywy zwłaszcza przez wyspecjalizowane agencje (patrz
poniżej), w zakresie organizowania szkoleń i budowania kapitału dla osób zawodowo
zajmujących się uchodźcami, np. straży granicznej, policji, osób zajmujących się
procedurami azylowymi, szkoleń w zakresie rozpoznawania małoletnich bez opieki,
zapobiegania przemytowi oraz ustalaniu co leży w najlepszym interesie dziecka. To samo
dotyczy postępujących badań i wsparcia w zakresie migracji i azylu.
Rola Parlamentu Europejskiego w Ustawodawstwie i Działaniach UE w dziedzinie
Azylu i Migracji
Głównym atrybutem Parlamentu Europejskiego jest jego moc współdecydowania wespół
z Radą Europejską co do prawa w zakresie azylu i migracji jak również budżetu Unii
178
Europejskiej.
Przez lata Parlament Europejski był bardzo aktywny w dziedzinie azylu i migracji,
publikując raporty i organizując debaty. Obierały one często perspektywę praw człowieka
i uwzględniały wsparcie w postaci propozycji finansowania z Komisji Europejskiej,
omawianie solidarnych działań Państw Członkowskich UE związanych z relokacją
uchodźców, zwiększenie limitów przesiedleńczych dla uchodźców i zgłaszanie obaw
179
dotyczących aresztu i okoliczności przyjmowania osób poszukujących azylu.
Jeśli chodzi o dzieci bez opieki, Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w 2013
roku w sprawie sytuacji dzieci bez opieki w Europie. Identyfikuje ono priorytetowe
obszary działania, w tym współpracę z państwami trzecimi, i wzywa Państwa

176 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
177 COM(2012) 286 final Strategia UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016
178 Informacja z Parlament Europejski.
179 Informacja z Parlament Europejski.
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Członkowskie i Komisję Europejską do podjęcia szeregu kroków, w tym określenia
strategicznych wytycznych dotyczących najlepszego interesu dziecka i wspólnych
180
181
minimalnych standardów, jak również podręcznika środków zaradczych UE.
Europejski Parlament jest zaangażowany w nowelizację rozporządzenia dublińskiego
w kwestii orzeczenia gdzie wnioski o azyl dzieci bez opieki powinny być rozpatrywane,
182
w związku z wyżej wspomnianym już wyrokiem
Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z czerwca 2013 r. Stanowisko Komisji Wolności Obywatelskich
Parlamentu Europejskiego jest takie, że państwo członkowskie, które przyjęło
małoletniego, jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku azylowego, tak by uniknąć
niepotrzebnego transferu dzieci i zapewnić szybką decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z
zasadą nadrzędności najlepszego interesu dziecka. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem
od tej zasady może być sytuacja, w której indywidualna ocena wskazuje na to, że wyjazd
183
do innego państwa będzie leżało w najlepiej pojętym interesie dziecka.
W 2014 roku powołana została przez Parlament Europejski intergrupa ds. praw dzieci ,
a w jej skład weszli członkowie Parlamentu Europejskiego z różnych państw, grup
184
politycznych i komitetów. Grupa ta próbuje wprowadzić perspektywę praw dziecka we
wszystkie działania i prace Parlamentu. W pierwszym roku po jej powołaniu grupa
omówiła już kilka kwestii związanych z prawami dziecka, w tym sytuację dzieci bez opieki
185
i handel dziećmi, które tu mają szczególne znaczenie.
Agencje EU ds. azylu i migracji
Europejska Agencja Wsparcia Azylowego (EASO)
Aby poprawić jakość zarządzania wspólnym Europejskim Systemem Azylowym, w 2010
186
roku utworzono Europejską Agencję Wsparcia Azylowego (EASO) , która rozwinęła
187
w pełni działalność w 2011 roku. EASO :
 Funkcjonuje jako ośrodek informacji o azylu;
 Wspiera rozwój Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego poprzez usprawnianie,
koordynowanie i wzmacnianie praktycznej współpracy pomiędzy Państwami
Członkowskimi w wielu sprawach związanych z azylem;
 Pomaga Państwom Członkowskim spełnić ich zobowiązanie europejskie
i międzynarodowe w zakresie ochrony ludzi w potrzebie;
 Zapewnia wsparcie praktyczne i techniczne Państwom Członkowskim oraz Komisji
Europejskiej;

180 Efektem tego jest powstały Connect project, o którym mowa powyżej.
181 P7_TA(2013)0387 Rezolucja PA z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sytuacji dzieci bez opieki w EU
(2012/2263(INI)).
182 CJEU C-648/11 Wyrok Królowa, na wniosek MA i Innych przeciwko Sekretarzowi Stanu Departamentu
Spraw Wewnętrznych, 6 czerwca 2013 r.
183 Informacja z Parlament Europejski.
184 Lista członków
185 Informacje dostarczone przez Marię Corazzę Bildt, członka Parlamentu Europejskiego, Szwecja, współprzewodniczący grupy wewnętrznej ds. praw dzieci.
186 Rozporządzenie (EU) 439/2010
187 Informacja na temat EASO .
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 Zapewnia wsparcie operacyjne Państwom Członkowskim, które mają szczególne
potrzeby i tym, w których systemy azylowe i zarządzania migracją są szczególnie
obciążone;
 Zapewnia wiedzę opartą na dowodach na podstawie UE opracowuje swe polityki
i ustawodawstwo w obszarach mających pośredni lub bezpośredni wpływ na azyl.
Od chwili powstania, EASO skupia się na grupach ludzi szczególnie zagrożonych,
zwłaszcza na dzieciach, w ty dzieciach bez opieki. Zapewnia pomoc i wspiera rozwój
praktycznej współpracy w sprawach związanych z dziećmi. EASO skupia się na
konkretnych problemach takich jak ocena wieku, poszukiwanie rodziny, najlepszy interes
dziecka i handel dziećmi. Włącza kwestie związane z dziećmi do wszystkich swych
188
działań.
W 2013 roku EASO opublikowała podręcznik praktyk w zakresie oceny wieku
189
w Europie , przedstawiając wytyczne jak przeprowadzić procedurę oceny wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem oceny wieku w drodze badania lekarskiego. Na
corocznych spotkaniach w sprawie dzieci bez opieki omawiane są inne metody,
a podręcznik będzie najprawdopodobniej zaktualizowany i uzupełniony o informacje na
190
temat metod psychospołecznych badania wieku.
Frontex
Aby usprawnić i poprawić stosowanie istniejących i przyszłościowych środków UE
191
w zakresie zarządzania zewnętrznymi granicami, do życia w 2004
roku powołano
Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach
192
Państw Członkowskich Unii Europejskiej - FRONTEX.
Frontex promuje, koordynuje
i rozwija zarządzanie granicami europejskimi zgodnie z kartą praw podstawowych UE,
stosując koncepcję Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Działalność Frontex
193
obejmuje:
 Wspólne operacje
 Szkolenie
 Analiza ryzyka
 Badania
 Zapewnienie potencjału szybkiego reagowania
 Wspomaganie Państw Członkowskich we wspólnych operacjach związanych
z powrotami
 Systemy informacyjne i system wymiany informacji
Frontex opublikował przewodnik dla straży granicznych jak rozpoznać zagrożone dziecko
194
na lotnisku.

188 EASO na temat grup szczególnie zagrożonych, 16 stycznia 2016 r.
189 Praktyka oceny wieku w Europie, EASO, grudzień 2013 r.
190 Informacja dostarczona przez urzędnika z Komisji Europejskiej.
191 Rozporządzenie Rady (EC) Nr 2007/2004
192 Informacja z Frontex.
193 Informacja z Frontex.
194 Podręcznik VEGA Frontex: Dzieci na lotniskach, 2015 r.
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Frontex, w swej analizie ryzyka na rok 2015, podkreśla, że dzieci są grupą szczególnie
narażoną na niebezpieczeństwa i że istnieje potrzeba opracowania specjalnych
mechanizmów i procedur zarządzania potrzebami dzieci na wszystkich zewnętrznych
195
granicach UE.
Agencja Praw Podstawowych UE (FRA)
Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) została utworzona w 2007 roku, a jej głównym
celem jest zapewnienie niezależnej, opartej na dowodach pomocy i wiedzy na temat
podstawowych praw instytucjom UE i Państwom Członkowskim. Stosuje głównie trzy
196
metody pracy:
 Badania na szeroką skalę
 Analizy porównawcze prawne lub społeczne
 Podręczniki dla prawników
197

Głównymi zadaniami FRA są:
 zbieranie i analizowanie informacji i danych;
 udzielanie wsparcia i przekazywanie wiedzy;
 promowanie i podnoszenie świadomości na temat praw.
Od początku działalności, migracja i azyl, jak również prawa dziecka, były kwestiami
198
priorytetowymi w wieloletnich planach prac agencji.
Odnośnie dzieci w drodze, szczególnie ważne są następujące publikacji FRA: Wszystkie
199
publikacje FRA związane z migracją i azylem można znaleźć na stronie:
 2009 – Child Trafficking in the EU – Challenges, perspectives and good practices
[Handel dziećmi w UE - wyzwania, perspektywy i dobre praktyki]
 2010 – Separated, asylum-seeking children in European Union Member States [Dzieci
oddzielone od rodziny i poszukujące azylu w Państwach Członkowskich UE]
 2011 – The fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European
Union [Podstawowe prawa migrantów w sytuacji nieuregulowanej prawnie w UE]
 2013 – EU solidarity and Frontex: fundamental rights challenges [Solidarność UE
i Frontex: wyzwania w zakresie praw podstawowych]
 2014 – Guardianship for children deprived of parental care [Instytucja opiekuna
prawnego dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej]
 2014 – Fundamental Rights Conference 2014 “Fundamental rights and migration to the
EU” : Conference conclusions [Konferencja na temat Praw Podstawowych 2014:
"Prawa Podstawowe i Migracja do UE": Podsumowanie Konferencji]
 2014 – Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration
[Podręcznik prawa europejskiego w zakresie azylu, granic i imigracji]
 2015 – Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection:
a toolbox [Legalne sposoby przyjazdu do UE dla osób w potrzebie: przewodnik]

195 Roczna Analiza Ryzyka Frontex na rok 2015, 2015 r.
196 Informacja z FRA.
197 Informacja z FRA.
198 Informacja z FRA.
199 Informacja z FRA.
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 2015 – Guardianship systems for children deprived of parental care in the European
Union [Systemy opieki prawnej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w UE]
 2015 – Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures
[Alternatywy dla aresztu osób poszukujących azylu oraz osób wobec których
prowadzone są procedury powrotowe]
W 2015 roku FRA wydało także mapę systemów ochrony dzieci w UE w związku
200
z zapytaniem otrzymanym od Komisji Europejskiej.
Europol
Głównym zadaniem agencji ścigania przestępczości UE (Europol) jest współtworzenie
201
bezpieczniejszej Europy na korzyść wszystkich obywateli UE.
Agencja ta odgrywa
kluczową rolę w działaniach UE w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi,
prowadząc dochodzenia, zapewniając wsparcie operacyjne na miejscu zdarzenia za
pośrednictwem swych mobilnych biur oraz udostępniając swe kryminalistyczne bazy
202
danych i narzędzia analityczne.
W 2014 roku Europol opublikowała specjalne
Powiadomienie o Handlu Dziećmi w celu wykorzystywania dzieci w wymuszonych
203
działaniach przestępczych i wymuszonym żebractwie.

200 Informacja z FRA.
201 Informacja z Europol.
202 Informacja z Europol.
203 Zawiadomienie Europolu 16/2014 Handel dziećmi w celu wykorzystywania dzieci w wymuszonych
działaniach przestępczych i wymuszonym żebractwie, Europol, 2014 r.
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ZAŁĄCZNIK 3. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
EUROPY DOTYCZĄCYCH UCHODŹCÓW
Poszukiwanie i ratunek
Już przed wielkim napływem uchodźców do UE w 2015 roku, Unia podejmowała pewne
działania dotyczące sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, w tym akcje
poszukiwawcze i ratownicze. Po tragicznym zatonięciu Lampedusy w październiku 2013
roku, kiedy to zginęło 300 osób, rząd włoski rozpoczął operację Operation Mare Nostrum
(OMN), której celem było przeciwdziałanie przemytowi ludzi, ratowanie uchodźców na
204
morzu i organizacja pracy granic morskich.
Mare Nostrum została zakończona w listopadzie 2014 i zastąpiona operacją Operation
205
Triton, którą prowadził Frontex. Triton została rozszerzona w maju 2015 roku po tym
jak liczba migrantów przepływających Morze Śródziemne wzrosła, stając się jedną
206
z głównych akcji UE w odpowiedzi na sytuację uchodźców.
Europejska Agenda Migracyjna
Jedną z pierwszych odpowiedzi na sytuacje uchodźców w Regionie Śródziemnomorskim
207
było opublikowanie przez Komisję Europejską Europejskiej Agendy Migracyjnej w dniu
13 maja 2015 r. Zawiera ona propozycje zarówno natychmiastowego działania jak
i bardziej długoterminowych operacji mających poprawić zarządzanie migracją.
Konieczne natychmiastowe akcje według Komisji to:
 Ratowanie życia na morzu - rozszerzenie zakresu operacji Tryton
 Targetowanie organizacji przemytniczych
 Odpowiedź na masowy napływ ludności do UE: Relokacja
 Wspólne podejście do udzielania ochrony osobom wysiedlonym potrzebującym
ochrony: Przesiedlenie - obejmuje apel do Państw Członkowskich o wszechstronne
stosowanie legalnych rozwiązań wobec osób potrzebujących ochrony, w tym
prywatnych/poza-rządowych pomocy finansowych i zezwoleń humanitarnych oraz
klauzul o łączeniu rodziny.
 Praca partnerska z państwami trzecimi w celu usprawnienia zarządzania napływem
migracyjnym
 Wykorzystanie narzędzi UE do pomocy Państwom Członkowskim na granicach UE
Aby lepiej zarządzać migracją w perspektywie długoterminowej, Komisja proponuje
wprowadzenie czterech filarów:
1. Redukcja przyczyn nieuregulowanej migracji, w tym:
a. odniesienie się do przyczyn nieuregulowanego i przymusowego
wysiedlenia w państwach trzecich
b. walka z przemytnikami i handlarzami ludźmi
c. powrót
204 Informacje od Rządu Włoskego i Komisji Europejskiej.
205 Informacja z Frontex.
206 Informacja z Frontex.
207 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna.
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2. Zarządzanie sytuacją na granicach - ratowanie życia i zabezpieczanie granic
zewnętrznych
3. Europejski obowiązek ochrony: silna wspólna polityka azylowa, która obejmuje:
a. spójne wdrażanie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego
b. System Dubliński - większa współ-odpowiedzialność Państw
Członkowskich
4. Nowa polityka w zakresie legalnej migracji, która obejmuje:
a. Dobrze zarządzana polityka regularnej migracji i polityka wizowa
b. Skuteczna integracja
c. Maksymalizacja korzyści wynikających z rozwoju dla państw
pochodzenia migrantów
Mimo, że co najmniej jeden na czterech osób starających się o azyl w UE w 2014 roku to
208
209
dzieci , Europejska Agenda Migracyjna wspomina o dzieciach tylko dwa razy . Jedyne
210
działanie ukierunkowane na dzieci jest opisane w przypisie
i skupia się na wąskiej
grupie dzieci migrantów przybywających do UE - dzieci bez opieki i zaginionych.
Decyzje i działania Rady po wydaniu Europejskiej Agendy Migracyjnej
Relokacja
W związku z propozycjami zawartymi w Agendzie, Rada uzgodniła w dniu 14 września
przeniesienie 40 000 osób pilnie potrzebujących międzynarodowej ochrony z Grecji
211
Włoch do innych Państw Członkowskich. Na mocy nowej decyzji podjętej 22 września
212
liczba ta wzrosła o kolejne 120 000 osób.
Do 19 stycznia 2016 r. przeniesionych
213
zostało jedynie 331 osób z Grecji i Włoch, z uzgodnionych 160 000 osób.
Umowa relokacji mówi, że najlepszy interes dziecka powinien być sprawą nadrzędną
przy wykonywaniu decyzji. Nie ma w niej jednak żadnych informacji czy dzieci, mające
opiekę lub nie, powinny być traktowane priorytetowo w procesie relokacji, nie ma też
żadnych innych uzgodnień dotyczących wyłącznie dzieci. Brak jest również odniesienia
do prawa dziecka do otrzymania informacji na temat procesu relokacji, ani prawa dziecka
do bycia wysłuchanym i do tego, by jego poglądy były brane pod uwagę w decyzji
o przeniesieniu, zgodnie z tym co mówią Artykuł 12 KOPD i Artykuł 24 Karty Praw
Podstawowych UE.

208 Tabela “Osoby starające się o azyl i osoby starające się o azyl po raz pierwszy, podział ze względu na
obywatelstwo, wiek i płeć. Zebrane dane roczne (zaokrąglone)” (migr_asyappctza) Wnioskodawca po raz
pierwszy.
209 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna, strony 12 i 16.
210 COM(2015) 240 final A Europejska Agenda Migracyjna, przypis 28.
211 Decyzja Rady 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji
212 Decyzja Rady 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji
213 Status wsparcia Państw Członkowskich dla programu relokacji z dnia 19 stycznia 2016 r.
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Przesiedlenie
W dniu 22 lipca Państwa Członkowskie uzgodniły przesiedlenie 20000 osób pilnie
214
potrzebujących ochrony w ramach wielopoziomowych i narodowych programów.
Nie
ma żadnych dostępnych informacji na temat realizacji tego programu.
We wnioskach tych nie ma żadnej wzmianki o dzieciach, ani o ocenie najlepszego
interesu dziecka ani uwzględnianiu poglądów dziecka w procedurze przesiedleńczej,
choć powinno tak być, zgodnie z Artykułami 3 i 12 KOPD oraz Artykułu 24 Karty Praw
Podstawowych UE.
Wspólny plan działania UE-Turcja
W dniu 15 października 2015 r. Rada, Komisja Europejska i rząd Turcji uzgodnili plan
215
działania , mając na celu rozszerzenie współpracy pomiędzy
UE a Turcją
w zarządzaniu migracją, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla osób
potrzebujących z Syrii. Plan działania składa się z dwóch części:
1. Udzielenie wsparcia Syryjczykom objętym ochroną tymczasową i przyjmującym
ich tureckim społecznościom
2. Wzmocnienie współpracy w zapobieganiu nieuregulowanej migracji
216

W dniu 29 listopada 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie , na którym ustalono co
217
następuje:
 UE przekaże Turcji kwotę w wysokości 3 bilionów Euro, na wsparcie syryjskich
uchodźców mieszkających w Turcji. Finansowanie będzie elementem programu
"Pomoc dla uchodźców w Turcji", ustanowionego przez Komisję.
 Turcja wzmoże kontrole na granicach, tak aby zapobiec przypadkom migracji do UE
osób, które nie potrzebują międzynarodowej ochrony.
W dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie dobrowolnego
218
humanitarnego programu admisyjnego z Turcją
w ramach którego Państwa
Członkowskie mogą przyjąć - na zasadzie dobrowolnej - syryjskich uchodźców
przebywających w Turcji na swe terytoria. Zalecenie to nie ma odniesień do dzieci.
Jak na razie brak jest informacji na temat wdrażania tych decyzji. Jednakże Komisja
współpracuje z Turcją by zagwarantować, że umowy będą realizowane płynnie
219
i skutecznie.
Spotkanie z przywódcami państw leżących na trasie przez Bałkany Zachodnie
Głowy państw: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Rumunii, Serbii i Słowenii spotkały się w dniu 25
października
na
zaproszenie
Przewodniczącego
Komisji
Europejskiej,
214 Wnioski Rady 11130/15 na temat przesiedlenia w ramach wielopłaszczyznowych i narodowych programów
20 000 osób pilnie potrzebujących międzynarodowej ochrony.
215 Informacja o planie działania.
216 Patrz Stanowisko przyjęte podczas szczytu.
217 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/.
218 Zalecenie Komisji C(2015) 9490 z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczące programu dobrowolnego
przyjmowania, ze względów humanitarnych, uchodźców przebywających w Turcji
219 Informacja z PubAffairs Bruxelles.
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z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Rady Europejskiej,
byłymi i obecnymi Przewodniczącym Radu UE jak również Wysokim Komisarzem ds.
Uchodźców Narodów Zjednoczonych (UNHCR) w celu omówienia kwestii napływu
migracyjnego przez Bałkany Zachodnie.
220

Przywódcy uzgodnili stanowisko , a w tym działania operacyjne w kontekście trzech
głównych wyzwań:
 Zapewnienie schronienia
 Wspólne zarządzanie napływem migracyjnym
 Zarządzanie sytuacją na granicach
Niektóre działania zostały już zrealizowane. Jednak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia,
np. poprawa i zwiększenie możliwości przyjmowania długoterminowego, wymagana
liczba punktów przyjęcia w Grecji, redukcja wąskich przejść na granicach, których
konstrukcja powodowała, że ludzie byli rozdzielani w tłumie i zostawiani, poprawa dialogu
221
oraz współpraca między państwami.

Szczyt w Valetcie w sprawie migracji, 11-12 listopada 2014 r.
W dniach 11-12 listopada 2015 r. głowy państw Europy i Afryki spotkały się by omówić
kwestię migracji pomiędzy tymi dwoma kontynentami. Uzgodniono deklarację
222
223
polityczną
i opublikowano plan działania . Plan działania obejmuje cztery obszary
wspólnego zainteresowania:
1. Korzyści rozwojowe migracji oraz odniesienie się do przyczyn nieregularnej
migracji i przymusowego wysiedlenia
2. Legalna migracja i zdolność przemieszczania się
3. Ochrona i azyl
4. Zapobieganie i zwalczanie nieuregulowanej migracji, przemytu migrantów i
handlu ludźmi
Dokumenty powstałe w wyniku Szczytu w Valetcie są nieco lepsze niż inne akty prawne z
tego względu, że zawierają przepisy skupiające się na dzieciach i zapewniające przyjęcie
perspektywy praw dziecka. Podkreślają one potrzebę wsparcia zwłaszcza wobec
najwrażliwszych grup, kobiet i dzieci, wsparcia lokalnych inicjatyw dotyczących dzieci
zagrożonych oraz zwrócenia szczególnej uwagi małoletnich bez opieki z uwzględnieniem
najlepszego interesu dziecka.
Działania w celu wdrożenia Europejskiej Agendy Migracyjnej
Po przyjęciu Europejskiej Agendy Migracyjnej, jak również po decyzjach wydanych przez
Radę, Komisja i różne agencje UE podjęły kroki w celu ich wdrożenia. Działania mające
szczególne znaczenie dla dzieci w drodze są wymienione poniżej. Pełen opis działań

220 Stanowisko przywódców państw
221 Raport ze stanu rzeczy.
222 Informacje o Szczycie w Valetcie
223 Informacje o Szczycie w Valetcie
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podjętych w celu realizacji Agendy znajduje się na stronie Komisji
225
aktualizacje w notatkach prasowych .

224

a wszelkie

Punkty Hotspot
Jedną z pierwszych inicjatyw Komisji podjętych w celu wdrożenia Agendy było
organizowanie punktów Hotspot w Grecji i we Włoszech. Inicjatywa Hotspot jest efektem
współpracy pomiędzy agencjami EASO, Frontex Europol i Eurojust a także
226
poszczególnymi władzami Państw Członkowskich.
Punkt Hotspot jest ośrodkiem przyjmowania migrantów na "pierwszej linii", gdzie są oni
rejestrowani, identyfikowani, przesłuchiwani oraz pobierane są ich odciski palców. Dla
osób poszukujących azylu natychmiast otwierana jest procedura azylowa, w trakcie której
personel wsparcia EASO będzie pomagał w rozpatrywaniu wniosków azylowych tak
szybko jak to tylko możliwe. W przypadku osób, które nie potrzebują ochrony, Frontex
pomoże Państwom Członkowskim w zorganizowaniu powrotu dla osób migrujących
nielegalnie. Europol i Eurojust będą pomagać państwom -gospodarzom przy
prowadzeniu śledztw mających na celu rozbicie organizacji przemytniczych. Inicjatywa
227
Hotspot przyczyni się również do wdrożenia programów tymczasowej relokacji.
W Grecji władze wyznaczyły pięć obszarów hotspot, ale do dnia 15 grudnia 2015 r.
228
zaczął działać tylko jeden (Moria Lesvos).
We Włoszech wyznaczono sześć obszarów hotspot, ale tu też na dzień 15 grudnia 2015
229
r. działa tylko jeden (Lampedusa).
Parlament Europejski
W kwietniu 2015 roku Parlament przyjął rozporządzenie w odpowiedzi na ostatnie
tragedie na Morzu Śródziemnym, wzywając do zwiększenia skali poszukiwań i akcji
ratowniczych, by zabezpieczyć podstawowe prawa ludzi, oraz zaapelował do Komisji
230
o sporządzenie Europejskiej Agendy Migracyjnej.
W 2015 roku Parlament Europejski omówił kilka działań podjętych przez Radę i Komisję
231
w ramach regulacji sytuacji migracyjnej w Europie. Dyskusje te odbywały się w duchu
232
poszanowania praw człowieka, a w szczególności skupiono się na stosowaniu aresztu.

224 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
225 Notatka prasowa Komisji Europejskiej.
226 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
227 Informacja z Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.
228 COM(2015) 678 Końcowy komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Sprawozdanie Okresowe
Rady z procesu organizacji punktów Hotspot w Grecji
229 COM(2015) 679 Końcowy komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Sprawozdanie Okresowe
Rady z procesu organizacji punktów Hotspot we Włoszech
230 P8_TA-PROV(2015)0176 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu
(2015/2660/RSP))
231 Informacja z Parlament Europejski.
232 Informacja z Parlament Europejski.
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W roku 2015 Parlament Europejski powołał intergrupę ds. praw dzieci, współtworzoną
233
przez członków Parlamentów z różnych państw, grup politycznych i komitetów.
W zeszły roku odbyło się kilka debat integrupy na temat dzieci w drodze, a głównym
tematem był przemyt dzieci. Inne podejmowane sprawy to dziewczynki jako szczególnie
narażona grupa wśród przybywających dzieci oraz ryzyko stania się ofiarą przemocy
i wykorzystywaniu seksualnemu. Intergrupa zaprosiła do dyskusji również sprawozdawcę
234
ds. dzieci i migracji z Parlamentu Europejskiego.
Działania podejmowane przez innych interesariuszy:
Rada Europy
Rada Europy jest wiodącą na kontynencie organizacją praw człowieka, zrzesza 47
Państw Członkowskich, w tym 28 Państw Unii Europejskiej. Głównym instrumentem
przewodnim dla Państw Członkowskich jest Europejska Konwencja Praw Człowieka,
której celem jest ochrona praw człowieka, demokracji i rządów prawa, które należą do
motywów przewodnich działalności Rady Europy. Realizację zapisów Konwencji
235
monitoruje Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Rada Europa podejmował szereg kroków w 2015 roku by wprowadzać podejście oparte
na prawach człowieka do polityk i działań migracyjnych i wzywała Państwa Członkowskie
by nie oddalały się od tych podstawowych wartości. Inicjatywy te obejmują:
 Wytyczne Sekretarza Generalnego Thorbjorna Jaglanda na temat traktowania
migrantów i osób ubiegających się o azyl, w tym ich przyjęcia i tymczasowych
warunków zamieszkania, nakazujące poszanowanie ich praw człowieka, wydane we
236
wrześniu
 Rada Europy zbada teraz w jaki sposób może wykorzystać swe możliwości kontrolne
by sprawdzić, czy i jak respektowane są prawa człowieka w działaniach
237
podejmowanych przez Państwa Członkowskie
 Rada Europy prowadziła już rozmowy z Unią Europejską na temat praw człowieka
238
uchodźców i migrantów
 Rada Europy postanowiła mianować specjalnego przedstawiciela ds. Migracji
i Uchodźców, który będzie zbierał i analizował informacje dotyczące stanu
239
przestrzegania praw człowieka uchodźców i migrantów w Europie
 Następna strategia Rady Europy dotycząca praw dziecka, która ma być przyjęta na
240
początku 2016 roku, częściowo skupi się na dzieciach -migrantach.
Na spotkaniu
Komitetu Ekspertów ds. Strategii Rady Europy dotyczącej Praw Dziecka na lata 2016241
2019 (DECS_ENF), nastąpiła wymiana doświadczeń związanych z prawami dziecka

233 Lista członków
234 Informacje dostarczone przez Marię Corazzę Bildt, członka Parlamentu Europejskiego, Szwecja, współprzewodniczący grupy wewnętrznej ds. praw dzieci.
235 Informacja z Rada Europy .
236 Informacja z Rada Europy .
237 Informacja z Rada Europy .
238 Informacja z Rada Europy .
239 Informacja z Rada Europy .
240 Informacja z Rada Europy .
241 Informacja z Rada Europy .
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w kontekście obecnych wyzwań migracyjnych, w oparciu o dokument informacyjny na
242
temat wyzwań migracyjnych w Europie.
Sekretarz Generalny przedstawił obawy dotyczące np. nowych praw migracyjnych na
243
Węgrzech , podkreślają potrzebę przyjęcia perspektywy praw człowieka w dobie
244
kryzysu uchodźczego, a zwłaszcza w obliczu zagrożenia dyskryminacją i ksenofobią
245
oraz stwierdził, że migranci mają takie same prawa człowieka jak wszyscy.
Komisarz ds. Praw Człowieka już kilka razy wyrażał swój niepokój z powodu sposobu,
w jaki państwa radzą sobie z napływem migrantów, opublikował m. in. artykuły na ten
246
temat w różnych gazetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio zbadał nowe
247
duńskie prawo azylowe pod kątem praw człowieka , dochodząc do wniosku, że istnieje
248
ryzyko łamania praw człowieka osób poszukujących azylu zwróconych na Węgry oraz
249
że polityki migracyjne i azylowe państw europejskich są katastrofalne.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywało już Państwa Członkowskie do
przyjęcia holistycznego podejścia opartego na prawach względem migracji
250
przepływającej przez państwa tranzytowe
oraz Unię Europejską do nowelizacji
251
systemu dublińskiego . Europejski kryzys migracyjny i uchodźczy będzie także głównym
tematem dyskusji podczas pierwszej sesji Zgromadzenia w roku 2016, w dniach 25-29
252
stycznia.
UNHCR
W 2015 roku UNHCR odegrał nową rolę w Europie - działając w różnych miejscach w
Europie, gdzie migranci przechodzą przez granice, przyjmując na siebie obowiązki
państw europejskich, które powinny wypełniać bez pomocy organizacji
międzynarodowych. UNHCR pomagał Grecji przy przyjmowaniu uchodźców
i organizowaniu obozów tranzytowych wzdłuż trasy przez Bałkany Zachodnie,
253
zapewniając uchodźcom podstawową opiekę np. dach nad głową.
UNHCR został także zaangażowany przez Komisję Europejską w pomoc przy
organizowaniu 20 000 z 50 000 nowych miejsc przyjęć uzgodnionych na Spotkaniu
254
Przywódców Bałkanów Zachodnich w dniu 25 października 2015 r.
Jednym z głównych zadań UNHCR jest koordynacja dostosowywania ośrodków
255
zlokalizowanych wzdłuż trasy do warunków zimowych. W apelu z listopada 2015 roku

242 SG/Inf(2015)33 Dokument Informacyjny: Wyzwania migracyjne dla Europy: potrzeba wspólnego działania.
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253 Informacje uzyskane w oparciu o rozmowy przeprowadzone z doradcami z UNHCR.
254 Informacja z UNHCR.
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UNHCR zakomunikował, jakie fundusze będą na to potrzebne. Według źródeł z UNHCR,
sytuacja w dniu 17 grudnia 2015 wyglądała tak, że w Serbii 45% dostępnych miejsc
zakwaterowania było dostosowanych do warunków zimowych, w Byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii działania osiągnęły limit 30%, w Słowenii - 36% a w Chorwacji tylko
256
22%.

255 Plan dostosowania ośrodków dla uchodźców do warunków zimowych w dobie kryzysu migracyjnego
w Europie, listopad 2015 - luty 2016, UNHCR.
256 Przekazane pocztą elektroniczną Rzecznikowi Praw Dziecka w Holandii przez przedstawiciela UNHCR.

