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Dokumenta 
pamatojums  
un mērķis
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Balstoties uz starptautiskiem standartiem,1 
reģionālie un valstu likumi Eiropā nodrošina 
stabilu pamatu bērnu aizsardzībai.

Tomēr šie likumi nav spējuši pozitīvi ietekmēt 
bēgļu un migrantu bērnu labklājību. Bērni, valsts 
iestādes un nevalstiskās organizācijas bieži 
saskaras ar sarežģītām, neskaidrām, dārgām 
un birokrātiskām procedūrām, kurās netiek 
pietiekami ņemtas vērā nepavadīto un atšķirto 
bērnu (UASC) intereses.

UNHCR, UNICEF un IRC veica konsultatīvu 
procesu, lai Eiropas valstis atbalstītu šo bērnu 
aizsardzības ieviešanā, izstrādājot ceļvedi 
mērķtiecīgai politikai un praksei.

Process ietvēra trīs konsultācijas ar aptuveni 
100 speciālistiem (aizbildņiem, psihologiem, 
sociālajiem darbiniekiem, juristiem, skolotājiem 
un citiem) no gandrīz visām Eiropas valstīm, 
kas ir iesaistītas pašlaik notiekošās bēgļu 
un migrācijas krīzes situācijā2, apaļo galdu 
ar deviņām Eiropas valstīm3, konsultācijas ar 
Eiropas Savienības (ES) līmeņa dalībniekiem4 un, 
visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, individuālās vai 
grupu diskusijas ar vairāk nekā 50 UASC, kas 
dzīvo Eiropā.

Šajā dokumentā izklāstīti konkrēti konsultatīvajā 
procesā izstrādātie ieteikumi, lai panāktu 
efektīvus, vienkāršus un saskaņotus procesus, 
kas nodrošina bērnu aizsardzību un piekļuvi 
viņu interesēm atbilstošām procedūrām un 
risinājumiem.

Īpašs paldies visiem iesaistītajiem 
un jo īpaši bērniem par viņu 
ieguldījumu.
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Galvenie  
apsvērumi
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Galvenie komponenti un ieteikumi, kas tika 
identificēti apspriedēs, ir izklāstīti turpmāk un 
sagrupēti atbilstoši jomām, kas noteiktas kā 
vissvarīgākās.

Daži no apsvērumiem attiecas uz visām jomām, 
kuras nepieciešams uzlabot.

Uzticības nozīme

Bērni jūtas iebiedēti un vientuļi, jo ir zem 
kontrabandistu un/vai izcelsmes valstī palikušo 
ģimenes locekļu spiediena. Tādēļ speciālisti 
un bērni uzsver uzticības nozīmi efektīvā 
aizsardzības procesā. Katrs aizsardzības 
posms, sākot no identifikācijas, reģistrēšanas, 
nekontrolētas turpmākas pārvietošanās un 
ģimenes izsekošanas novēršanas un beidzot ar 
ilgstoša risinājuma rašanu, lielā mērā ir atkarīgs 
no tā, vai ir iespējams veidot uzticībā balstītas 
attiecības ar bērnu.

Pārmaiņu veidotāji

Tika identificētas trīs galvenās cilvēku grupas, 
kas veicinātu pārmaiņas un uzlabojumus:

1 
Aizbildņi visbiežāk ir tie, kas nodrošina 
vislabāko bērna interešu aizstāvību; viņiem 
būtu jābūt vienīgajai un galvenajai bērna 
kontaktpersonai.

2 
Kultūras starpnieki, kas varētu veicināt 
nepieciešamo starpkultūru izpratni, lai attīstītu 
uzticībā balstītas attiecības ar bērniem, kā arī 
mobilizētu bēgļu un migrantu kopienas atbalstīt 
bērnu aizsardzību; un

3 
Paši bērni un jaunieši, jo viņi visvairāk vēlas 
uzlabot savu situāciju un gūt zināšanas un 
pieredzi. Bērni un jaunieši vienmēr ir vēlējušies 
un varējuši efektīvi piedalīties viņus pašus 
skarošu jautājumu risināšanā, un viņu viedoklis 
bieži izraisa nozīmīgas un pozitīvas izmaiņas 
lēmumos.

Prioritāšu noteikšana

Ņemot vērā ierobežotos resursus, valsts 
un nevalstiskajiem dalībniekiem kā pirmo 
soli vajadzētu izvirzīt prioritātes dažās 
vissvarīgākajās jomās.

Zemāk norādītās jomas tiek ieteiktas kā 
galvenās, ņemot vērā to fundamentālo raksturu 
un spēju tūlītēji un būtiski ietekmēt bērnu 
labklājību.

1 
Identifikācija un reģistrācija Eiropas mēroga 
sistēmā, un visaptverošas vecuma noteikšanas 
procedūras.

2 
Bērniem draudzīgas informācijas 
nodrošināšana par procedūrām, pieejamajiem 
pakalpojumiem, iesaistītajām pusēm un viņu 
lomu un atbildību, bērnu pienākumiem un 
saistībām, kā arī dažādiem risinājumu variantiem.

3 
Ātras un efektīvas aizbildnības sistēmas 
izveide, iesaistot efektīvus kultūras 
starpniekus.

4 
Pastiprināta piekļuve vecumam atbilstošiem un 
drošiem aprūpes pasākumiem, tostarp galveno 
pakalpojumu sniegšana, piemēram, izglītība, 
medicīniskā aprūpe un sociālais atbalsts, kā 
arī standarta darba procedūru izstrāde, kas 
vieno visus iesaistītos dalībniekus (valsts, 
starptautiskos, valdības, nevalstiskos, kā arī 
kopienas) iedarbīgai un efektīvai nacionālajai 
un ideālā gadījumā starpvalstu procedūrai no 
identifikācijas līdz risinājumu nodrošināšanai.

5 
Sabiedrības dalībnieku iesaistīšanās arī 
turpmāk palīdzēs pārvarēt problēmas daudz 
drošākā un izmaksu ziņā izdevīgākā veidā.
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Uzlabojamās 
jomas
Turpmākajās nodaļās ir aprakstītas visas 
ierosinātās uzlabojamās jomas, tostarp 
problēmu izklāsts, redzējums un ierosinātais 
risinājums.

Piedāvātā shēma atspoguļo UASC procedūru 
kopumu, dažādās uzlabojamās jomas saistot 
vienā saskaņotā sistēmā.
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NEPAVADĪTO UN ATŠĶIRTO BĒRNU (UASC) PROCEDŪRAS

Atbildīgā iestāde: 
BĒRNU AIZSARDZĪBAS IESTĀDE

Atbildīgā iestāde: 
PATVĒRUMA IESTĀDE

Tūlītēja atbilstošas uzņemšanas 
nodrošināšana

Sākotnējais vecuma novērtējums 
(tikai tad, ja par vecumu ir šaubas 

un ja ir labums no šaubām)

Tūlītēja aizbildņa iecelšana

Atbilstošu aprūpes un mērķa 
pakalpojumu nodrošināšana

Multidisciplinārs 
Uzlabota interešu novērtēšana (BIA)

Uzlabota interešu noteikšana 
(BID)

Patvēruma pieteikuma 
novērtējums

Lēmums par patvēruma 
pieteikumu

Patvēruma pieteikums

Ģimenes atkala-
pvienošanās ES 
valstī

Dublinas regula 

a pieprasa 

patvēruma 

pieteikumu, bet 

ne pilnu procesu

Ģimenes atkala-
pvienošanās  
pirmajā  
patvēruma valstī

BID prasa iekļaut 

aizsardzības 

novērtējumu,

Integrācija 
uzņemošajā 
valstī

tostarp UASC, 

kuriem nav 

starptautiska 

rakstura 

aizsardzība, 

bet kuri nav 

atgriežami

Pārsūtīšana ES 
ietvaros

Sākotnējā 

nosūtīšana pēc 

BIA un ilgtermiņā 

– pēc BID

Nosūtīšana 
atpakaļ uz valsti 
ārpus ES

Atgriešanās 
izcelsmes valstī

Ierosinātājs

Ja nav pieprasīts 
patvērums

 
Ja ir pieprasīts patvērums

Vispārējs vecuma novērtējums 
(šaubu gadījumā par vecumu)

Ģimenes apsekošana

Pārbaudes iespēja: 
NEATKARĪGAS 
REVĪZIJAS IESTĀDE

Identifikācija (izmantojot kultūras starpniekus) un policijas reģistrācija
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1 
Identifikācija, 
reģistrācija 
un vecuma 
novērtējums
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Problēmas formulējums:

Visas procedūras vajadzētu sākt ar UASC 
reģistrāciju un identifikāciju, kā arī vecuma 
novērtējumu, kad tas ir nepieciešams. Sistēma 
nevar pienācīgi aizsargāt bērnu bez reģistrācijas 
un identifikācijas. Tomēr daudzās valstīs 
reģistrācija bieži ir nepilnīga vai neprecīza. Bērni 
vai nu vispār netiek reģistrēti vai nav reģistrēti 
kā nepiederoši vai atdalīti no pieaugušajiem (jo 
viņi ir reģistrēti kopā ar citām personām), vai 
arī viņi ir reģistrēti kā nepiederoši, pat ja viņi 
ceļo kopā ar paplašinātās ģimenes locekļiem, 
kas savukārt var izraisīt atšķiršanu no ģimenes. 
Pastāv arī risks, ka viņi tiek kļūdaini identificēti 
un automātiski reģistrēti kā pieaugušie, vai bērni 
ir apzināti reģistrējušies kā pieaugušie, jo tā ir 
likuši/ieteikuši kontrabandisti.

„Man nav pienācīgas informācijas par 
manu situāciju. Es informāciju atradu 
internetā un sazinoties ar draugiem.“ 
Saids Mokrani (Said Mokrani)*, puisis, 16, 
Alžīrija

Identifikācijas mehānismi bieži vien nav 
sistemātiski, un nereti to piemērošana katrā 
individuālā gadījumā atšķiras. Pastāvošo 
identifikācijas struktūru kapacitāte ir vāja un 
nav balstīta uz sadarbību ar bēgļu/migrantu 
kopienām. Turklāt bērni bieži vien identifikācijai 
pretojas, daudzos gadījumos kontrabandistu vai 
savu ģimeņu spiediena ietekmēti.

Konsultāciju laikā liels skaits UASC atzina, ka 
bērni bieži mēģina izvairīties no identifikācijas 
un reģistrācijas. Galvenie iemesli ir bailes no 
policijas vai aizturēšanas, kā arī turpmākās 
kustības liegšana.

Identifikācijas procesā vecuma novērtējumi bieži 
netiek veikti saskaņā ar attiecīgajām vadlīnijām5.

Atšķirības vecuma novērtēšanas procedūrās 
visā Eiropā ir izraisījušas nesaskaņotus lēmumus 
par personu vecumu un kavēkļus UASC aprūpes 
un aizsardzības nodrošināšanā, jo īpaši Dublinas 
pārvietošanas gadījumos. Reakcija uz UASC 
aizsardzības vajadzībām Eiropas kontekstā 
ir reģionālas, kā arī valsts nozīmes prioritāte, 
kuras pamatā ir saskaņotas vecuma noteikšanas 
procedūras, tostarp sistemātiska to izmantošana 
un izpratne par to nepieciešamību šaubu 
gadījumā. Daudzos gadījumos iestādes, kas 
veic vecuma novērtējumu, pievērš uzmanību 
tikai medicīniskiem aspektiem, atstājot novārtā 
sociālos un kultūras aspektus, kas bieži 
izraisa nepareizu vecuma novērtējumu. Tikai 
nedaudzās valstīs tiek piedāvāta neatkarīgas 
iestādes veikta oficiālā vecuma pārbaude 
apšaubāmu rezultātu gadījumos. Šī procesuālā 
garantija ir būtiska, jo vecuma novērtējums ir 
ne tikai iespēja bērniem piekļūt valsts bērnu 
aizsardzības sistēmām, tostarp specializētiem 
dienestiem, bet tā ir svarīga arī no citiem 
aspektiem, piemēram, nosakot kriminālatbildību.

“Bērni bieži nereģistrējas necilvēcīgas 
izturēšanās dēļ. [..] Palīdzības sniegšana un 
mitekļa nodrošināšana mudinātu bērnus 
reģistrēties.“ 
Faizals šanavazs (Faisal Shanawaz)*, 
puisis 16, Afganistāna

Vīzija/mērķis:

Visi bērni, tostarp nepavadītie un atdalītie zēni 
un meitenes, kas ierodas Eiropā, tiek identificēti, 
atbilstoši reģistrēti un norādīti valsts bērnu 
aizsardzības sistēmās. Bērniem netiek liegtas 
viņu tiesības kļūdainas vecuma noteikšanas 
dēļ. Visas Eiropas valstis izstrādā saskaņotas, 
nacionālajā likumdošanā noteiktas vadlīnijas 
par vecuma novērtēšanas metodēm un īsteno 
likumā noteikto pārsūdzības risinājumu vecuma 
noteikšanas lēmumu pieņemšanai.
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Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
Identifikācija

1 
UASC procesu priekšizpilde: Identifikācija un 
reģistrācija, kā arī bērna vislabāko interešu 
pastiprināts izvērtējums jāuzskata par prioritāti 
un jāveic, tiklīdz bērns ir identificēts.

2 
Robežsardzes iestāžu apmācība: Lielākā daļa 
bērnu konsultācijās uzsvēra bailes no policijas 
un policijas nežēlību kā galvenos iemeslus, 
kāpēc censtušies izvairīties no identifikācijas 
un reģistrācijas. Tāpēc visiem robežsardzes 
un policijas darbiniekiem ir jāiziet apmācība, 
kā identificēt un strādāt ar bērniem. Bērnu 
aizsardzības speciālistam vai iestādei jābūt 
klātesošiem pirmajā saskarsmes vietā.

“Bērni reģistrētos, ja ceļā pret viņiem 
izturētos labvēlīgāk.“ 
Amina Safa (Amina Saf)*, meitene, 16, 
Afganistāna

3 
Ieguldīt uzticības veidošanā: Konsultāciju 
laikā bērni uzsvēra savas bailes, vientulību 
un uzticības trūkumu pret citiem cilvēkiem, it 
īpaši nonākot svešā vidē, kas ļoti atšķiras no 
izcelsmes vietas.

Atjaunot šo uzticēšanos ir svarīgi katras 
programmas ietvaros. Sociālo darbinieku un 
kultūras starpnieku atbalsts, tūlītēja aizbildņa 
iecelšana un bērniem draudzīgas informācijas 
sniegšana par procedūrām ir daži no bērnu un 
speciālistu minētajiem pasākumiem, lai veicinātu 
bērnu uzticēšanos.

4 
Sadarbība ar atbalsta komandām: Lai 
identificētu UASC, papildus robežsargiem no 
sākuma un jau ierašanās posmā pēc iespējas 
drīzāk būtu jāiesaista atbalsta komanda, kurā 
ietilpst kultūras starpnieki un bērnu aizsardzības 
profesionāļi.

Tādējādi UASC uzreiz tiktu novirzīti uz 
atbilstošām procedūrām. Šīs atbalsta komandas 
var būt nevalstisku organizāciju vadītas un valsts 
iestāžu pārraudzītas. Identifikācijas procesā arī 
jāveido pastāvīga saikne ar esošajām iedzīvotāju 
grupām, piemēram, izmantojot kultūras 
starpniekus6.

5 
Kultūras starpnieki: Šie dalībnieki ir svarīgi, jo 
viņi veido dialogu ar bērniem un veicina bērnu 
uzticēšanos, kā arī mazina cilvēku tirgotāju 
ietekmi, kas piespieduši bērnus doties projām. 
Ja kultūras starpnieki ir atbilstoši apmācīti un 
uzraudzīti, tie ir pierādījuši savu vērtību. Tomēr 
ir nepieciešama cieša uzraudzība, ko veic 
nozīmēta NVO vai valsts iestāde, lai ātri atklātu 
un novērstu pārkāpumus.

Valsts pārstāvji, kas piedalījās apaļā galda 
sanāksmē, izteica viedokli, ka kultūras 
starpnieku programmu labā prakse ir 
jādokumentē un iniciatīva ir jātestē, izmēģinot 
projektus dažādās valstīs.

“Policijai jebkurā laikā jābūt pieejamiem 
tulkiem, kā arī kultūras starpniekiem vai 
citam personālam, kas varētu palīdzēt.“ 
Faruks Hašmi (Farooq Hashmi)*, puisis, 17, 
Afganistāna
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Reģistrācija

6 
Personu reģistrācija: Visi UASC jāreģistrē 
individuāli, reģistrācijā var iekļaut biometrisko 
datu reģistrēšanu centrālajā Eiropas datubāzē, 
ņemot vērā, ka biometrija gadu gaitā mainās. 
Diskusiju laikā valsts pārstāvji vienojās, ka 
ir nepieciešama datubāze, taču tagadējā 
EURODAC sistēma nav piemērots risinājums. 
EURODAC galvenokārt ir saistīta ar patvēruma 
procedūrām, un tādēļ tajā nav pievērsta 
uzmanība bērnu aizsardzībai, kas būtu vajadzīga 
centrālajai datubāzei. Piemēram, ir jāidentificē 
radinieki, ar kuriem atšķirtie bērni viņi ceļo kopā, 
savukārt uzlabotā interešu novērtēšana (BIA 
– skatīt turpmāk) apskata, vai bērna interesēs 
ir palikt kopā ar ģimenes locekļiem vai arī ir 
jārod alternatīvas aprūpes iespējas. Visām 
reģistrācijas sistēmām kopumā un konkrētajā 
datu bāzē ir jāņem vērā šie bērnu aizsardzības 
aspekti.

7 
UASC atsevišķā reģistrācija: Izkāpšanas vai 
iebraukšanas vietās būtu jāizveido atsevišķs, 
bērniem draudzīgs reģistrācijas punkts, lai 
novērstu UASC ilgstošu gaidīšanu vienviet 
kopā ar nesaistītiem pieaugušajiem. Īpašajam 
reģistrācijas punktam vajadzētu būt UASC 
bērniem draudzīgas procedūras sākumam.

Tas nozīmē arī ārkārtas pārsūtīšanu uz citu valsts 
rajonu, ja bērnam draudzīga procedūra nevar tikt 
nodrošināta izkāpšanas vai identificēšanas vietā, 
piemēram, nevarot nekavējoties iecelt aizbildni 
vai nespējot nodrošinot vecumam atbilstošu 
uzņemšanu un ātru piekļuvi procedūrām.

„Domāju, ka iestādes darbiniekiem būtu ar 
mums jārunā un jāizskaidro mūsu tiesības.“ 
Nors Hāns (Noor Khan)*, puisis, 16, 
Pakistāna

8 
Bērniem draudzīgas un savlaicīgas 
informācijas nodrošināšana par visām 
procedūrām: Intervētie bērni uzsvēra 
nepieciešamību saņemt atbilstošu informāciju 
par procedūrām, dažādām iespējām un 
pieejamajiem pakalpojumiem, kas ir viņu rīcībā. 
Lielākā daļa aptaujāto UASC uzsvēra, ka vairāk 
bērnu reģistrētos, ja viņi tiktu informēti un 
konsultēti par viņu iespējām.

Vecuma novērtējums

9 
Vecuma novērtējumu saskaņošana visā 
Eiropā: Balstoties uz esošajiem norādījumiem, 
jāizstrādā vecuma novērtēšanas standarti, 
kurus pēc tam var pieskaņot attiecīgo valstu 
tiesiskajam regulējumam. Ieteicams šos 
norādījumus izstrādāt ES līmenī, pievēršot 
tam īpašu uzmanību arī arpus patvēruma 
procedūras. Vecuma novērtējums nav 
jautājums, kas aprobežojas tikai ar patvēruma 
piešķiršanas procedūru, bet faktiski ir saistīts 
arī ar tiesībām uz izglītību, kriminālatbildību un 
citiem jautājumiem. Dalībvalstīmjānodrošina, ka 
attiecīgās aģentūras pārzina un izprot labāko 
vecuma novērtēšanas praksi, kā arī jānodrošina 
regulāras apmācības. Valstu pārstāvji, kuri 
piedalījās apaļā galda sanāksmē, vienojās par 
nepieciešamību saskaņot vecuma novērtēšanas 
praksi dažādās valstīs, lai nodrošinātu labāku, 
savlaicīgāku atbalstu un aizsardzību UASC.
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10 
Vecuma novērtējuma divi posmi: Vispārējs 
princips: ne visiem bērniem ir jāveic vecuma 
novērtējums. Vecuma novērtējums jāveic 
tikai tad, ja ir pamatotas šaubas par bērna 
vecumu. Turklāt, atzīstot grūtības, veicot 
visaptverošus un multidisciplinārus vecuma 
novērtējumus identitātes noteikšanas brīdī, jo 
īpaši, ja vienlaikus jāizvērtē vairāki simti UASC, 
novērtējums jāsadala šādos posmos:

• Pirmais solis – ierašanās brīdī, kad pastāv 
pamatotas šaubas par bērna norādīto 
vecumu (ja viņi ir vecāki par 18 gadiem vai 
ir reģistrējušies kā vecāki par 18 gadiem), 
sākotnējo bērna vecuma novērtējumu 
var nekavējoties veikt bērnu aizsardzības 
speciālists, izmantojot kultūras starpnieku 
palīdzību, lai nodrošinātu ātru un efektīvu 
novirzīšanu atbilstošajā pirmās uzņemšanas 
plūsmā. Novērtējumam lielā mērā jābalstās uz 
bērna teikto un dokumentāciju, kā arī uz kultūras 
starpnieka vai bērnu aizsardzības speciālista 
iespaidu.

• Otrais solis – ja rodas šaubas par vecuma 
novērtējuma rezultātiem vai tā metodoloģiju, 
kā daļa no pastiprinātās BIA jāveic visaptverošs 
un multidisciplinārs (medicīniskais, sociālais, 
kultūras, psiholoģiskais) vecuma novērtējums 
(sk. 1. grafiku un turpmāko sadaļu), ņemot 
vērā bērna teikto, lai sagatavotu pamatotu un 
dokumentētu lēmumu. Multidisciplināru vecuma 
novērtējumu var veikt tā pati komanda, kas veic 
pastiprinātu BIA, lai ietaupītu resursus, ja vien 
vērtējums ir neatkarīgs un atdalīts no patvēruma 
procedūras.

11 
Bērnam nav jāsedz sava vecuma novērtēšanas 
finansiālās izmaksas.

12 
Efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa izveide, 
kas ļauj bērniem apstrīdēt vecuma noteikšanas 
lēmumu. Šis aizsardzības līdzeklis var tikt 
iekļauts bērnu aizsardzības pārbaužu iestādes 
(sk. „Sadaļa par labākajām interesēm“), bērnu 
tiesībsarga, valsts cilvēktiesību institūciju (NHRI) 
vai attiecīgo tiesu, kas nodarbojas ar jauniešu un 
labklājības jautājumiem, kompetencē. Bērnam 
jābūt iespējai saņemt juridisku palīdzību un 
konsultācijas, lai izprastu savas tiesības uz 
tiesisko aizsardzību.
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2 
Aizbildnība un juridiskā 
pārstāvniecība7
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Problēmas formulējums:

Ja aizbildņi ir atbilstoši sagatavoti, nodrošināti 
un atbalstīti, tiem var būt svarīga loma, lai 
pārvarētu virkni grūtību, ar kurām UASC šobrīd 
saskaras dažādās Eiropas valstīs. Aizbildnis, kurš 
ir izveidojis uzticībā balstītas attiecības, darbojas 
kā bērna pārstāvis un runā viņa vārdā, var 
nodrošināt, ka bērna vislabākās intereses tiek 
ņemtas vērā visos procesa posmos, vienlaikus 
mazinot kontrabandistu, cilvēku tirgoņu vai 
noziedzīgu organizāciju ietekmi. Šīs attiecības 
arī veicinās bērna sadarbību un līdzdalību, 
piemēram, viņa vai viņas ģimenes apsekošanā. 
UASC, kas regulāri sazinājās ar viņam nozīmēto 
aizbildni, uzsvēra tā atbalstu daudzās dzīves 
jomās, sākot ar piekļuvi pakalpojumiem un 
atbilstošai aprūpei līdz patvēruma procedūrai, kā 
arī iespējai rast atbildes un izklāstīt savas bažas.

Tomēr UASC aizbildnība līdz šim nav skatīta kā 
daļa no bērnu aizsardzībai sistēmas, kā rezultātā 
trūkst saskaņota pieeja, jo dažādās Eiropas 
valstīs ir atšķirīga izpratne par aizbildņu lomu un 
atbildību. Aizbildņiem bieži vien ir divējāda loma 
– aizbildņa un likumīgā pārstāvja loma, radot 
neskaidrību attiecībā uz pienākumiem katrā no 
lomām. Turklāt pašreizējā situācijā aizbildnības 
sistēmas bieži ir pārslogotas, tām ir lielas 
izmaksas, un parasti ir nepieciešams ilgs laiks, 
lai nozīmētu aizbildni, un tas negatīvi ietekmē 
UASC. Dažu valstu speciālisti ziņoja, ka dažkārt 
viens aizbildnis pārstāv vairāk nekā 75 UASC, 
un arvien pieaugošais iebraukušo bērnu skaits 
rada nopietnas kapacitātes grūtības aizbildnības 
sistēmām.

Visā reģionā aizbildņi ir pārslogoti, to darbību 
nevar rūpīgi uzraudzīt, un tiem netiek 
nodrošināta pietiekama apmācība par to, kā 
sniegt atbalstu aprūpē esošajiem bērniem. 
Tam papildus trūkst arī atbilstošu vadlīniju 
un institucionāla atbalsta aizbildņa lomai un 
pienākumie. , Tas ir satraucoši, ņemot vērā, 
ka aizbildņiem ir jāveido uzticēšanās pilnas 
attiecības un ir jāpieņem galvenie lēmumi 
aizbilstamo vārdā un viņu labākajās interesēs.

Sarunās ar UASC daudzi bērni sūdzējās par 
to, ka viņiem nav aizbildņa vai aizbildņi bieži 
mainās.

Kaut gan aizbildnības struktūras darbojas visā 
Eiropā, ierobežotie ieguldījumi apmācībā un 
struktūru neefektīvais atbalsts apdraud to 
efektivitāti. Izmaksu efektivitātes analīze, kuras 
pamatā ir Skotijas un Nīderlandes pieredze, 
parādīja, ka kvalificēts aizbildņa atbalsts 
uzlaboja lēmumu pieņemšanas procesu kvalitāti, 
tādējādi iegūstot ne tikai pozitīvākus rezultātus 
bērna interesēs, bet arī pozitīvu izmaksu un 
ieguvumu iznākumu.8

„Pirmo reizi es devos uz ministriju viens 
pats. Būtu bijis labāk, ja es tiktu pavadīts, 
jo man tā bija jauna situācija.“ 
Tareks Gaši (Tarek Gashi)*, puisis, 14, 
Albānija

Vīzija/mērķis:

Katram UASC Eiropā tiek nodrošināta gan 
efektīva juridiskā pārstāvība, gan kvalificēts 
neatkarīgs aizbildnis tūlīt pēc identifikācijas, un 
abi aktīvi cenšas atbalstīt katra bērna intereses, 
ir apmācīti pienācīgi sazināties ar bērniem 
un atbilst bērna aizsardzībai un likumīgajām 
vajadzībām.
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Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
Koncentrēšanās uz centieniem stiprināt 
aizbildnību: Spēcīga un efektīva aizbildnības 
sistēma ietaupīs resursus, vienlaikus 
reaģējot arī uz citām svarīgām jomām 
(piemēram, interešu apsvērumiem, aprūpes 
pasākumiem, ekspluatācijas novēršanu, 
ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, kā 
arī visaptverošu risinājumu identificēšanu 
un sasniegšanu). Vispirms pūles jāvelta, lai 
stiprinātu aizbildniecību, jo tai ir svarīga loma, lai 
savlaicīgi un efektīvi nodrošinātu bērna interešu 
pārstāvniecību . Konkrēti priekšlikumi reformai 
jau ir izstrādāti, ņemot vērā lielo iebraukušo 
bērnu skaitu9. Apaļā galda diskusijās valstu 
pārstāvji vienojās, ka tiks turpināts pētīt esošos 
labās prakses piemērus, kā arī ka tiks izstrādāti 
izmēģinājuma projekti, lai nodrošinātu, ka 
aizbildnības sistēmas ir racionālas un efektīvas.

2 
Viena neatkarīga aizbildniecības iestāde: 
Labas prakses piemēri tādās valstīs kā 
Nīderlande ir parādījuši priekšrocības, ko dod 
vienas un neatkarīgas aizbildnības iestādes 
pastāvēšana, kurai ar likumu ir noteikts atrast, 
apmācīt, iecelt un uzraudzīt UASC aizbildņus. 
Ierosinātais modelis ir izdevīgāks un efektīvāks, 
kā arī nodrošina labāku UASC aizsardzību jau no 
paša sākumā.10. Iestādei jābūt specializētai un 
neatkarīgai, tā var būt nevalstiska organizācija 
vai valsts iestāde, un tai jābūt nošķirtai no 
pakalpojumu un aprūpes sniedzējiem, lai 
izvairītos no jebkādiem iespējamiem interešu 
konfliktiem. Iestāde var rīkoties gan ar bēgļiem 
un migrantiem, gan ar pavalstnieku bērniem, 
atkarībā no konteksta un kapacitātes. 

Papildus aizbildņu uzraudzībai, šī iestāde būtu 
arī galvenais kontaktpunkts un ekspertīzes 
centrs varas iestādēm, atbrīvojot tās no 
atbildības saskaņot savu rīcību ar simtiem 
aizbildņu. Tas arī nodrošina labāku kontroli, jo 
iestāde tiktu regulāri kontrolēta un novērtēta. 
Nīderlandes modelī ir iekļauta atlīdzības 
shēma par katru bērnu, palielinot izmaksu 
efektivitāti un elastību valstij (ja to apvieno ar 
jauktu brīvprātīgo/profesionālo modeli – skatīt 
turpmāk). Visbeidzot, iestāde ir atbildīga par 
pienācīgu aizbildniecību, kā arī par atbilstošas 
aprūpes un aizsardzības nodrošināšanu un 
risinājumu izvēli, kas ir aizbildņa galvenie 
uzdevumi.

„Man ir aizbildnis. Viņš man ļoti palīdzēja, 
un aizveda mani no nometnes uz drošu 
māju. Viņš paskaidroja sagaidāmās 
procedūras, kā arī rūpējās par mani. Viņš 
man iedeva tālruņa numuru, uz kuru es 
varu piezvanīt vai ziņot viņam, ja man 
kaut ko vajag. Mans aizbildnis pastāvīgi ir 
pie manis, un varu runāt ar viņu, kad vien 
gribu.“ 
Atifs Hāns (Atif Khan)*, puisis, 16, 
Pakistāna

3 
Aizbildņi ir jāieceļ nekavējoties ierašanās/
identifikācijas vietā un bez priekšnosacījuma 
(piemēram, neatkarīgi no tā, vai bērns ir 
iesniedzis pieteikumu vai gatavojas pieteikties 
patvērumam). Tas ir būtiski ne tikai bērna 
psiholoģiskajai stabilizācijai un uzticības 
veidošanai, bet arī bērna konkrētai aizsardzībai.

Vienas nozīmētas neatkarīgas aizbildnības 
iestādes modelis var nodrošināt vajadzīgo 
elastību un efektivitāti, jo pirms aizbildņa 
iecelšanas nav vajadzīgs tiesas lēmums vai 
kāda cita administratīva procedūra. Savlaicīga 
iecelšana var arī samazināt to bērnu skaitu, kuri 
pazūd no aprūpes iestādes drīz pēc ierašanās.
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4 
Jaukts profesionāļa/brīvprātīgā modelis 
nodrošina elastīgumu, reaģējot uz lielu 
ierašanās pieaugumu, un vienlaicīgi standartu 
ievērošanu. Aizbildnības institūcija būtu 
atbildīga par profesionālu aizbildņu bāzes 
nodrošināšanu un brīvprātīgo aizbildņu 
saraksta veidošanu no dažādām kopienām, 
lai nodrošinātu atbilstošu bērnu un aizbildņu 
attiecību. Valstu speciālisti apaļā galda 
apspriedes laikā piekrita, ka maksimālā UASC 
skaits noteikšana vienam aizbildnim ir būtisks 
efektīvas aizbildniecības nodrošinājums. 
Liela bērnu pieplūduma gadījumā brīvprātīgo 
saraksts ļauj ātri paplašināt aizbildņu skaitu, 
vienlaikus kombinējot divas dažādas pieredzes 
komplektus (Vācija ir labs piemērs) un veicinot 
prasmju un pieredzes savstarpēju nodošanu 
starp grupām. Aizbildnības institūcijas būtu 
atbildīgas par kompetencē balstītu aizbildņu 
atlasi un apstiprināšanas procesu, kā arī par 
skaidras atbildības noteikšanu starp aizbildni 
un iestādi. Ikreiz, kad par aizbildni tiktu iecelts 
brīvprātīgais, tiem tiktu piemēroti tādi paši 
standarti kā profesionālajiem aizbildņiem. Tas 
ietver kvalifikācijas, pārbaudes procedūras, 
apmācības, uzraudzības mehānismus un 
atbildības un atskaitīšanās pasākumus. 
Brīvprātīgajiem aizbildņiem piemērojami tādi 
paši rīcības kodeksi un rakstveida vadlīnijas 
kā profesionālajiem aizbildņiem izstrādātā 
personāla atlase, apmācība, uzraudzība un 
vērtēšana. Īpaša uzmanība jāpievērš dzimumu 
līdztiesībai un kultūras aspektiem. Būtu jāapsver 
radinieku iecelšana par aizbildņiem atšķirtajiem 
bērniem, taču vismaz sākumā būtu jāpiemēro 
tāda pati pārbaudes un pārraudzības kā 
pārējiem aizbildņiem.

„Kad esmu neapmierināts, par to runāju ar 
kultūras starpnieku.“ 
Sakvips Zubairs (Saquip Zubair)*, puisis, 
16, Pakistāna

5 
Kultūras starpniekiem vajadzētu būt komandas 
dalībniekiem. Gan aizbildņiem, gan pietiekami 
apmācītiem kultūras starpniekiem būs jāveido 
tilts starp bērnu, bērna kopienu, uzņemošo 
kopienu, valsts institūcijām un iestādēm. Tulki 
bieži vien nav piemēroti šīs lomas izpildei. 
Pieredze, piemēram, Nīderlandē, ir pierādījusi, 
ka uzticības izveidošanai vajag vairāk nekā tikai 
tulkošanu. Aizbildnības institūcija būtu atbildīga 
par kultūras starpnieku iesaistīšanu.

6 
Nodrošināt regulāru aizbildņu apmācību 
un uzraudzību. Saskaņā ar SafeGuard 
iniciatīvu, aizbildņiem ir būtiskas četras 
galvenās kompetences jomas: procesuālie un 
juridiskie jautājumi; uzticamas saziņas ar bērnu 
veidošana; psihosociālie jautājumi, kas saistīti 
ar bērnu, tostarp noziedzīgi nodarījumi pret 
bērnu; un kultūras starpniecība un efektīva 
saikne ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem 
un pakalpojumiem. Apaļā galda apspriedes 
dalībnieki vienojās, ka aizbildņiem jāiziet 
pilnvērtīgs darbā pieņemšanas process, 
apstiprināšana un uzraudzība. FRA rokasgrāmata 
par aizbildnību11 arī sniedz labus norādījumus 
šajā sakarā. Pildot savus aizbildnības 
pienākumus, aizbildņiem jābūt pieejamai 
multidisciplinārai profesionāļu komandai, kas 
sniedz zināšanas, padomus un palīdzību. Praktiķi 
ir ierosinājuši attiecību: viens uzraudzītājs uz 30 
aizbildņiem. Tomēr, lai nodrošinātu kvalitāti un 
apmierinātību, būtu jānosaka arī regulārs bērnu 
līdzdalības novērtējums, kā arī pieejams sūdzību 
mehānisms.
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7 
Jāizveido valsts aizbildnības iestāžu Eiropas 
tīkls/federācija. Vienas centrālās aizbildnības 
iestādes modelis uzlabotu valstu sadarbību un 
informācijas apmaiņu.

Federācija varētu palīdzēt standartizēt 
aizbildnības praksi un nodrošināt apmācību. 
Tā arī varētu atvieglot informācijas apmaiņu 
atsevišķos gadījumos, saskaņā ar datu 
aizsardzības principiem, ja UASC ir pārcelts 
uz citu valsti. Pašlaik individuālam aizbildnim ir 
gandrīz neiespējami atrast un sadarboties ar 
kolēģi no citas valsts.

8 
ES mēroga fonda izveide, lai atbalstītu 
aizbildnības iestāžu stiprināšanu un veidošanu, 
kā arī sniegtu atbalstu aizbildņu pieņemšanai 
darbā, apmācībai un uzraudzībai. Šo fondu 
varētu administrēt, saskaņojot ar izveidoto valstu 
aizbildnības iestāžu Eiropas tīklu/federāciju, un 
tam būtu skaidri finansējuma kritēriji (piemēram, 
stratēģija un īstenošanas plāns, noteiktas 
procedūras, noteikts skaits aizbildņu, kas jau ir 
pieņemti darbā). Fonda īstenošanu uzraudzītu 
ES iestāde, lai novērstu interešu konfliktu.

9 
Aizbildniecībai jāievēro visaptveroša pieeja, kā 
aprakstīts FRA rokasgrāmatā. Aizbildņi lemtu 
par katru aspektu, kas skar bērnu, un uzņemtos 
atbildību par to, ka katrā posmā tiek ņemtas 
vērā bērna vislabākās intereses. Aizbildnim 
vajadzētu būt bērna galvenajai kontaktpersonai 
un kalpot par saikni starp bērnu un uzņemošo 
kopienu, attiecīgajām iestādēm unpakalpojumu 
sniedzējiem. Apaļā galda apspriedēs speciālisti 
ieteica nodalīt aizbildnību un tiesisko pārstāvību, 
lai izveidotu efektīvas pārbaudes un līdzsvaru, 
kā arī samazinātu aizbildņu darba apjomu. 
Konsultētās valstis piekrita šai nodalīšanai. 
Papildus, aizbildņiem ir jābūt pieejamām 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
pieredzējušu advokātu pārstāvniecībai 
procedūrās. Aizbildnību nedrīkst izbeigt 18 
gadu vecumā, tai būtu jābūt pieejamai līdz 21 
gadu vecumam (kā Ziemeļīrijā), pienācīgi ņemot 
vērā jauniešu viedokli. Aizbildnim jādarbojas 
kā uzņēmējas kopienas atbalsta mehānismu 
mobilizētājam, lai nodrošinātu vislabāko aprūpi 
bērnam.

10 
Jārada sūdzību mehānisms, ar kura palīdzību 
atbilde tiktu sniegta nekavējoties, lai nodrošinātu 
kvalitāti un kaitējuma tūlītēju novēršanu. Par 
iespēju sūdzēties būtu jāpaziņo katram UASC. 
Sūdzību izskatīšanas mehānismam jābūt 
saistītam ar aizbildnības iestādēm, taču to var arī 
saistīt ar bērnu aizsardzības pārraudzības iestādi 
(sk. turpmāk). Tas ir arī veids, kā bērns var izteikt 
savu nepiekrišanu ieceltajam aizbildnim.
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3 
Aprūpes kārtība 
un atbilstošu 
pakalpojumu 
sniegšana
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Problēmas formulējums:

Pareizas aprūpes sistēmas un pakalpojumu 
nodrošināšana, kas atbilst bērniem 
specifiskajām vajadzībām, ir būtiska bērnu 
labklājībai un aizsardzībai, kā arī attīstībai un 
nākotnei. Tomēr aprūpes sistēmām visā Eiropā 
nepietiek kapacitātes vai kvalitātes, vai abu divu. 
Pārāk bieži patvērums vai izmitināšana kļūdaini 
kļūst par aprūpes sistēmu sinonīmu, bet sociālie 
un psiholoģiskie sistēmas komponenti (garīgā 
veselība un psihosociālais atbalsts, izglītība un 
veselības aprūpe) tiek ignorēti.

Plaša mēroga institucionāla aprūpe visbiežāk 
ņem pārsvaru pār citiem aprūpes veidiem, 
neņemot vērā to, ka eksperti un speciālisti 
parasti atzīst, ka šāda kārtība bieži izraisa 
(seksuālu) ļaunprātīgu izmantošanu, vardarbību, 
noziedzīgas darbības un nopietnu psiholoģisku 
kaitējumu. Šāda veida aprūpe arī ir dārgāka 
(gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā) nekā 
audžuģimeņu aprūpes sistēma.12 Diemžēl tādas 
aprūpes formas kā, piemēram, mazu grupu 
mājas vai audžuģimenes, kas bieži ir vislabākais 
iespējamais aprūpes veids, tiek ieviestas reti, 
lielā mērā pārslogotas vai arī nav paredzētas 
bērniem ar konkrētām vajadzībām. Sliktākajos 
gadījumos UASC ilgstoši jāuzturas vispārējos 
uzņemšanas centros vai pat aizturēšanas 
centros, kuros bieži vien ir pat pieaugušajiem 
nepiemēroti apstākļi un kuros nav specifiska 
atbalsta bērniem. Tādos apstākļos UASC 
bieži ir pakļauti smagiem drošības, vispārējās 
aizsardzības un fiziskas un garīgas veselības 
apdraudējumiem. Varas iestādes un citas 
iesaistītās puses vēl nav spējušas rast 
piemērotu risinājumu, lai novērstu un mazinātu 
paaugstināto vardarbības un ļaunprātīgas 
izmantošanas risku, tostarp seksuālo vardarbību, 
kopumā un arī aprūpes vietā. Ilgstoša UASC 
aizturēšana bieži vien ir saistīta ar identifikācijas 
trūkumu un kavētu kvalificēta aizbildņa 
iecelšanu. Atšķirīgie uzņemšanas apstākļi un 
integrācijas perspektīvas dažādās Eiropas valstīs 

veicina bērnu tālāku pārvietošanos un pakļauj 
bērnus papildu draudiem. Pat tad, ja tiek atrasts 
atbilstošs aprūpes režīms, tas bieži beidzas 
pēkšņi, kad bērni sasniedz 18 gadu vecumu.

„Ir ļoti svarīgi, lai UASC būtu iespēja 
nekavējoties saņemt pakalpojumus, 
kas viņiem palīdzētu reģistrācijas un 
izmitināšanas procesā, pretējā gadījumā 
viņi pastāvīgi ir kontrabandistu redzeslokā, 
jo īpaši, ja viņi ir vieni.“ 
Naima Malika (Naima Malik)*, meitene, 17, 
Afganistāna

Turklāt valstu un starptautiskie pakalpojumu 
sniedzēji vēl nav spējuši nodrošināt pietiekamu 
minimālo pakalpojumu nodrošinājumu, kas būtu 
atbilstoši UASC specifiskajām vajadzībām un 
riskiem Eiropā. Tas jo īpaši attiecas uz MHPSS 
atbalsta sniegšanu. Ņemot vērā lielo UASC 
un citu bērnu ar psiholoģiskām problēmām 
īpatsvaru, pienācīgu risinājumu trūkums ietekmē 
gan viņu dzīvi, gan sabiedrību, kurā viņi dzīvo. 
Gan izglītības, gan izklaižu trūkums vēl vairāk 
pastiprina bērnu ciešanas un apdraud to 
nākotnes izredzes un stabilitāti.

Valsts nodrošinātas izglītības pieejamības 
trūkumam jo īpaši ir ilgtermiņa ietekme uz bērnu 
attīstību, kā arī uz uzņēmējvalsts kopienām.

Visi aptaujātie speciālisti un bērni apstiprināja, 
ka bēgļu un migrantu kopienas vēl netiek 
sistemātiski iesaistītas pakalpojumu un 
aizsardzības nodrošināšanā. Ir tikai daži piemēri, 
kuros ir mobilizēta diaspora vai nesen ieradušās 
kopienas. NIDOS, Nīderlandes aizbildnības 
organizācija konstatēja, ka šie piemēri bieži 
ir izrādījušies veiksmīgi, un bērni uzskatīja, ka 
viņus atbalsta cilvēki, kas saprot, no kurienes 
viņi nāk un ko viņi ir piedzīvojuši.

„Dažkārt puiši no mūsu istabas lietoja 
alkoholu un staigāja iekšā un ārā no mūsu 
istabas nakts vidū! Mums jāiet uz skolu, 
mums vajag gulēt, bet mūs traucē.“ 
Muhameds Hasans (Mohammed Hassan)*, 
puisis, 16, Afganistāna
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„Būtu lieliski, ka visi šie soļi [reģistrācija 
un pārvadājumi, un pakalpojumi] būtu 
organizēti, lai mums nebūtu tik ļoti bail 
lūgt palīdzību no policijas vai citām 
organizācijām.“ 
Fajazs Hāns (Fayaz Khan)*, puisis, 17, 
Afganistāna

Reģionālās, starpvalstu vai pat valstu lietu 
pārvaldības sistēmas vēl nav funkcionālas. Tas 
izraisa informācijas zudumu par atsevišķiem 
gadījumiem, kavē efektīvu un mērķtiecīgu 
pakalpojumu sniegšanu dažādās valstīs un 
risinājumu nodrošināšanu bērnu interesēs. 
Tas arī kavē spēju pārraudzīt bērnu stāvokli un 
vajadzības.

Vīzija/mērķis:

Visiem UASC Eiropā ir pieeja drošai, 
aizsargājošai un vecumam atbilstošai aprūpes 
kārtībai, kas neierobežo brīvību un kur viņi var 
saņemt palīdzību, jo īpaši MHPSS un izglītībai, 
vienlīdzīgi ar citiem bērniem, kas dzīvo šajā 
sabiedrībā.

Piemērota aprūpes kārtība ietver arī efektīvas 
lietu pārvaldības sistēmas un seksuālās 
vardarbības un ar dzimumu saistītas vardarbības 
risku novēršanu un mazināšanu. Aizturēšana 
migrācijas kontroles nolūkos nekad nav bērna 
labākajās interesēs un tāpēc ir jāizliedz

Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
Divpakāpju pieeja aprūpes kārtībai: Vecumam 
atbilstoša pirmā uzņemšana ir jānodrošina 
tūlītējai drošībai un aizsardzībai, vēlams vecuma 
un dzimuma grupu mājās kopā ar ne vairāk 
kā 15 līdz 20 citiem bērniem. Aizbildnis jāieceļ 
vienlaicīgi (sk. 1. grafiku), lai uzsāktu (bet ne 
vadītu) uzlaboto multidisciplināro BIA, kas pēc 
tam noteiktu vidēja termiņa aprūpes kārtību, 
līdz tiks noteikts visaptverošs risinājums. 
Aizbildnim arī jānosaka visas īpašās vajadzības, 
kas uzsvērtas BIA, lai varētu sniegt mērķtiecīgu 
atbalstu.

2 
Izveidot vai pilnvarot iestādi, kas uzrauga 
uzņemšanas apstākļus un to, vai uzņemšanas 
centri atbilst standartiem. Šai iestādei jābūt 
neatkarīgai no pakalpojumu sniedzējiem un 
ar valsts perspektīvu. Bērniem paredzētais 
tiesībsargs vai nacionālā cilvēktiesību institūcija 
varētu pārņemt šo funkciju. Iestādei jāuzrauga, 
jāsniedz padomi par uzlabojumiem un jānovērš 
nepilnības.

„Būtu svarīgi, ka varas iestādes paredzētu 
īpašu centru, kas sniedz palīdzību bērniem, 
kuri palikuši vieni. Šajā centrā varētu 
saņemt advokāta, sociālā darbinieka 
psihologa, ārsta palīdzību un informāciju 
par visu nepieciešamo.“ 
Tavabs Zahirs (Tawab Zahir)*, vīrietis, 17, 
Afganistāna
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3 
Mērķtiecīga aprūpe un pakalpojumi: Būtu 
jābūt pieejamai dažāda veida aprūpei, kas 
pēc iespējas labāk atbilstu dažādajām UASC 
vajadzības un apstākļiem: daļēji neatkarīgas 
uzraudzītas dzīvesvietas, mazu grupu mājas un 
audžuģimenes aprūpi. Ņemot vērā ierobežotās 
iespējas, aprūpe un pakalpojumi ir jāpielāgo 
katra bērna konkrētajai situācijai. Ne katram 
UASC nepieciešama palīdzība visās jomās. 
Dažiem bērniem, iespējams, nav vajadzīgi 
konkrēti pakalpojumi vai īsā laika periodā ir 
vajadzīgs tikai neliels atbalsts. Starpnozaru 
MHPSS piramīdā13 ir precīza norāde par to, 
kad jāuzsāk garīgās veselības intervences. 
Aizbildņiem ar kultūras starpnieku palīdzību ir 
galvenā loma noteiktu vajadzību noteikšanā un 
mērķtiecīgas reakcijas veidošanā. Tādu pašu 
pieeju var izmantot, lai noteiktu piemērotu 
apmešanās vietu. Jaunākiem bērniem (jaunāki 
par 15 gadiem) ideālā variantā būtu jābūt 
ievietotiem audžuģimenēs, savukārt vecāki bērni 
varētu tikt izmitināti grupu mājās. Aptaujātie 
UASC, no kuriem lielākā daļa bija vecāki par 15 
gadiem, dotu priekšroku aprūpei mazu grupu 
mājās vai daļēji neatkarīgā dzīvesvietā.

Valsts vai pat reģionālā mērogā saskaņoti 
neaizsargātības kritēriji varētu palīdzēt sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu. Vienkāršs saraksts, kurā 
definētas dažādas grupas, to īpašās vajadzības 
un nepieciešamie pakalpojumi, var palīdzēt 
saskaņot pieeju. Īpaša uzmanība jāpievērš 
atšķirtajiem bērniem, kuriem jānodrošina 
aizsardzība, pat, ja tos atbalsta radinieki.

4 
Tūlīt nostiprināt pieejamos MHPSS, kā arī 
piekļuvi oficiālajai izglītībai, lai mazinātu 
jebkādu ilgtermiņa psiholoģisko ietekmi uz 
bērna attīstību. Kopienas mēroga mehānismi 
bieži vien ir visefektīvākais (ieskaitot izmaksas) 
mehānisms psiholoģisko ciešanu mazināšanai. 
Kultūras starpnieki var atvieglot sadarbību ar 
bērna kopienu un ieteikt, kā vislabāk iesaistīt 
viņus aprūpes nodrošināšanā (piemēram, 
spēļu grupās ar pavadītiem bērniem, diskusiju 
grupās, sportā). UASC vajadzētu pēc iespējas 
ātrāk piekļūt izglītībai. Neformālā un ikdienas 
izglītība var būt noderīga īstermiņā, lai novērstu 
iespējamās nepilnības, bet nevar un nevajadzētu 
aizstāt piekļuvi oficiālajai izglītības sistēmai 
(piemēram, skolas un arodmācības).

5 
Kopienu audžuģimeņu aprūpes stiprināšana, 
jo tā nodrošina aprūpes sistemātiskumu un ir arī 
izmaksu ziņā visefektīvākais modelis. Nīderlandē 
audžuģimenes aprūpes modelis, kurā bērni 
tika ievietoti savas kopienas ģimenēs, ir 
pierādījuši savu ekonomisko labumu un vērtību, 
sniedzot vispiemērotāko aprūpi. Tomēr, tāpat kā 
attiecībā uz katru audžuģimeni, ir nepieciešams 
aizbildnības iestādes cieša uzraudzība, lai 
nekavējoties atklātu jebkādu kaitējumu 
bērnam. Pieredzējušu un jauno audžuģimeņu 
tīkla veidošana var palīdz dalīties pieredzē un 
apmācīt jaunas audžuģimenes.

6 
Eiropas obligāto standartu un labas prakses 
apkopošana.14 Būtu jāveic dažādu reģionālo 
metodoloģiju un programmu izmaksu un 
ieguvumu analīze, uz kuras bāzes izstrādāt 
labas prakses rokasgrāmatu vai tīmekļa 
rokasgrāmatu, kuras mērķauditorija būtu bērni, 
kā arī speciālisti, kas strādā ar bērniem (skolotāji, 
advokāti, medicīnas speciālisti). Rokasgrāmata, 
kas būtu pieejama arī bērniem draudzīgā valodā, 
palīdzētu informēt un uzraudzīt pakalpojumu 
sniedzējus.
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7 
Aprūpes nepārtrauktības nodrošināšana, 
kad bērni sasniedz 18 gadu vecumu. Bērni 
pakāpeniski jāpārved no vienas aizsardzības 
sistēmas uz citu.

8 
Pakalpojumu sniedzēju, tostarp brīvprātīgo 
grupu, koordinācijas stiprināšana. Iestādēm 
jāuzņemas atbildība par koordināciju, lai 
nodrošinātu, ka tiek novērstas nepilnības un ka 
bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība, tiek sniegts 
pienācīgais atbalsts. Pakalpojumu sniedzējiem ir 
jāplāno, lai identificētu dublēšanos, pārklāšanos 
un nepilnības, kā arī oficiāli izstrādātu un 
saskaņotu SOP un kartētu dokumentus, 
kuros detalizēti norādīts, kas, ko un kad dara. 
Koordinācijas struktūrām būtu jāizmanto jauni 
tehniskie rīki, kas atvieglo komunikāciju un 
samazina izmaksas (t. i., vairākās valstīs esošās 
tīmekļa koordinācijas platformas).

„Nometnē nav laba medicīniskā aprūpe; 
ir pieejams tikai viens ārsts, un viņš nevar 
būt atbildīgs par visiem.“ 
Vaheds Ahmeds (Wahed Ahmed)*, vīrietis, 
17, Afganistāna

9 
Izveidot reģionālu, internetā pieejamu datu 
bāzi, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību 
un informācijas apmaiņu. Šāda sistēma varētu 
būt aizbildnības iestāžu federācijas pārziņā, 
kurai vajadzētu būt galvenajam lietu vadītājam. 
Lietu vadības sistēmai jāapkopo visi bērna 
vārdā pieņemtie lēmumi un pasākumi, kā arī 
ieteikumi nākotnē, vienlaikus ievērojot valsts 
un starptautiskos datu aizsardzības standartus. 
Lietu pārvaldības sistēma var ģenerēt statistikas 
metadatus (piemēram, fona, situācijas 
ievainojamību) valsts, kā arī reģionālo tendenču 
analīzei, ko var izmantot programmēšanas 
nolūkos.
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4 
Visaptveroši risinājumi 
bērnu labākajās 
interesēs



33

Problēmas formulējums:

Pozitīvu iznākumu bērniem un sabiedrībai, 
kurā tie dzīvo var nodrošināt tikai tad, ja 
katram bērnam tiek nodrošināti ilgtermiņa 
risinājumi, kas ir viņu labākajās interesēs. 
Bez šāda risinājuma bērni turpinās savu 
ceļu ārpus regulētām procedūrām, pakļaujot 
sevi paaugstinātam riskam, kas var izraisīt 
vardarbību, ekspluatāciju un pat nāvi. Tomēr 
risinājumu nodrošināšana bieži vien ir 
ierobežota un ne vienmēr balstās uz stabilām 
procedūrām, kas garantē bērna intereses. Vidēja 
termiņa un ilgtermiņa risinājumu nodrošināšana 
joprojām ir ierobežota. Taču risinājumi ir izšķiroši 
svarīgi, lai panāktu normālu un stabilu situāciju. 
Kā atzīmēts nesenajās UNHCR un Sieviešu 
bēgļu komisijas organizētajās vispārējās bēgļu 
jauniešu apspriedēs, viena no galvenajām 
bēgļu bērnu un jauniešu problēmām ir piekļuve 
iespējām un pozitīvām nākotnes perspektīvām.

„Domāju, ka ES valstīm vajadzētu panākt 
kādu savstarpēju vienošanos un piedāvāt 
izglītības un integrācijas programmas, lai 
nebūtu jāveic šis baiļu ceļš.“ 
Kālila Kateba (Khalil Kateb)*, meitene 17, 
Alžīrija

Visaptverošu un ilgtermiņa risinājumu 
identificēšana un nodrošināšana UASC nav 
mērķēta, tai trūkst elastīguma un ir daudz 
sistemātisku trūkumu, kas pastāvēja jau pirms 
bēgļu krīzes. Risinājumi reti tiek meklēti, 
ņemot vērā bērna intereses. Šādas procedūras 
trūkst gandrīz visās Eiropas valstīs. Ģimenes 
atkalapvienošanās parasti tiek plānota 
„galamērķa valstīs“, neņemot vērā citas iespējas, 
kas varētu būt bērna interesēs, tostarp ģimenes 
atkalapvienošana drošā trešajā valstī, kurā bērns 
iepriekš ir dzīvojis kopā ar ģimenes locekļiem.

Speciālisti uzsvēra, ka starp valstu migrācijas 
politikām un bērna labākajām interesēm 
joprojām pastāv konflikts, kas tiek izskatīts no 
patvēruma, nevis bērnu aizsardzības, aspekta; 
tas nozīmē, ka bērna intereses nav prioritāte.

Turklāt risinājumu nodrošināšana joprojām tiek 
vērtēta no valsts, nevis reģionālā viedokļa, 
tādējādi UASC ir grūti rast alternatīvus 
drošus ceļus gan Eiropā, gan ārpus tās. Arī 
laiks, kas nepieciešams ilgstošai risinājuma 
identificēšanai, ir nopietns šķērslis, jo 
procedūras var ilgt mēnešus vai pat gadus, 
ieskaitot ģimenes atkalapvienošanos. Saskaņā 
ar Dublinas regulu, ģimenes atkalapvienošanās 
bieži ir sarežģīts un ilgstošs process, tādējādi 
UASC bieži izmanto nelikumīgus pārvietošanos 
ceļus. Pārcelšanās no Grieķijas un Itālijas ir ļoti 
ierobežota, jo tikai dažas valstis piekrīt UASC 
pārvietošanai15, un tas ir ļoti garš process.16 
Turklāt valstu tiesiskajā regulējumā ir ierobežota 
ģimeņu atkalapvienošanās ar obligātu 
gaidīšanas laiku pirms atkalapvienošanās un 
ģimeņu atkalapvienošanās ierobežošana tikai 
vecākiem.

„Būtu bijis labāk, ja es būtu ceļojis kopā ar 
ģimeni vai ar kādu no maniem radiniekiem. 
Ceļošana ir tik sarežģīta un bīstama.“ 
Ali Jibrils (Ali Jibril)*, puisis, 17, Libāna

Vīzija/mērķis:

Visiem UASC tiek nodrošināts ilgtermiņa 
risinājums, kas ir bērna labākajās interesēs, un 
tas tiek rasts saprātīgā termiņā, neradot risku 
bērnam.
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Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
ES dalībvalstīm jāizstrādā visaptveroša 
risinājumu pamatsistēma, kas noteiktu 
visus iespējamos risinājumus un dažādas 
standarta procedūras reģionālā protokolā 
(SOP). Piemēram, ģimenes atkalapvienošanās 
procesam ir jāizstrādā vai jāpārskata 
saskaņots Eiropas SOP. Ir jāpastiprina EASO 
valstu Dublinas vienību tīkls un jānostiprina 
koordinācija, piemēram, izmantojot 
apmaiņas programmas vai saņēmējvalsts 
ekspertu sistemātisku nosūtīšanu darbam 
citviet(piemēram, saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Dubs programmas progresu) vai arī 
izveidojot vienu īpašu starptautisku vai Eiropas 
aģentūru, kas koordinētu šo tīklu un ģimenes 
atkalapvienošanās procesu.

2 
Visaptverošu risinājumu iepriekšēja 
identifikācija, lai ietaupītu laiku un resursus. 
Sākt apsvērt visaptverošus risinājumus no 
identifikācijas brīža un uzskatīt to par procesu, 
kas pārsniedz ārkārtas palīdzību un aizsardzību. 
Tas, visticamāk, radīs aprūpes nepārtrauktību un 
pozitīvu ietekmi uz bērnu ilgtermiņā. Ieceltajam 
aizbildnim jāuzņemas visaptverošu risinājumu 
koordinatora loma, tam būtu jāizstrādā 
visaptverošs risinājumu plāns, kura pamatā ir 
uzlabota labāko interešu noteikšanā (BIA) un 
ģimenes izsekošana, kas pēc tam ir daļa no 
labāko interešu novērtēšanās (BID)procesa.

3 
Katram visaptverošam risinājuma lēmumam 
jābūt balstītam labāko interešu noteikšanā 
(BID), kas savukārt ir balstīts labāko interešu 
novērtēšanā (BIA). Turklāt lēmumus par 
visaptverošu risinājumu vajadzētu pieņemt 
bērnu aizsardzības iestādei, nevis patvēruma 
iestādei, vienlaikus ņemot vērā attiecīgos 
tiesiskos noteikumus, kas attiecas uz abām. 
Tas nodrošina pareizu ekspertu atzinumu un 
mazina interešu konfliktu (bērna intereses pret 
migrācijas kontroles interesēm).

4 
Jāpaplašina visaptverošu risinājumu portfelis, 
kas galvenokārt orientēts uz bērna interesēm. 
Nevajadzētu uzskatīt, ka patvērums automātiski 
atbilst bērna interesēm. Jāapsver ģimenes 
atkalapvienošanās izcelsmes vai patvēruma 
valstī (ja bērnam nav vajadzīga starptautiska 
aizsardzība), kas jāapgūst valsts atbalsta 
programmas ietvaros. Jāapsver arī integrācija 
valsts bērnu aizsardzības sistēmās, pat tas, ja 
bērnam nav vajadzīga starptautiska aizsardzība, 
bet bērnu nevar atgriezt izcelsmes valstī, jo šāda 
atgriešanās neatbilst viņu labākajām interesēm.

5 
Vispusīgus risinājumus atvieglotu kopīgi kritēriji 
un savstarpēja atzīšana (vecuma noteikšana, 
ģimenes saites, aizbildnība), kā aprakstīts 
iepriekš. Iepriekšminētā starptautiskā lietu 
vadības sistēma Eiropas aizbildnības iestāžu 
federācijā varētu arī palīdzēt veicināt ātru 
informācijas apmaiņu par individuālām lietām un 
veicināt bērna stāvokļa nepārtrauktu uzraudzību 
un aprūpi. Turklāt tas parādītu, ka Visaptverošo 
risinājumu sistēmas mērķus vislabāk varētu 
īstenot aizbildnības iestāžu federācijas 
pārraudzībā.
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6 
Veicināt sociālo integrāciju, līdzdalības 
iespējas un prasmju pilnveidošanu, kamēr 
bērni gaida savus risinājumus. Veicināt 
sabiedrības izpratni par sociālās integrācijas 
nepieciešamību un ieguvumiem. Veicināt sociālo 
integrāciju, iesaistot bērnus sportā un citās brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātēs kopienas līmenī. 
Nodrošināt aprūpes un atbalsta pasākumus, 
kas turpinās pēc 18. dzimšanas dienas, 
veicināt sociālo integrāciju, kā arī izglītības 
un profesionālās integrācijas pasākumus, 
lai veicinātu izturētspēju un stiprinātu bērnu 
prasmes un resursus. Šeit atkal ir svarīga 
loma aizbildnim, taču viņam ir jāsniedz arī 
nepieciešamās pilnvaras.
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5 
Bērnu dalība
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Problēmas formulējums:

Neviens no aptaujātajiem dalībniekiem (valsts, 
starptautiska organizācija, NGO, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas) neveic sistemātiskas 
aptaujas par bērnu uzskatiem un viedokli, ņemot 
vērā viņu vecumu un briedumu, kā arī bērnus 
sistemātiski neiekļauj vispārējā programmu 
plānošanā un īstenošanā. Tas ne tikai pārkāpj 
viņu tiesības, bet arī pozicionē viņus tikai 
kā aprūpes un palīdzības saņēmējus, nevis 
aktīvus tiesību īstenotājus. Tas negatīvi ietekmē 
programmas un projektus, kas citādi būtu 
dzīvotspējīgas. Valstis savā politikā un tiesiskajā 
regulējumā reti integrē vai ievieš obligātu un 
sistematizētu apspriešanos ar bērniem. Turklāt 
tikai dažas vietējās pašvaldības regulāri veic 
novērtējumus ar bērnu līdzdalību, lūdzot zēniem 
un meitenēm izteikt savu viedokli un uzskatus 
par jautājumiem, kas tos skar, lai gan bērnu 
iesaistīšana ir Konvencijas par bērna tiesībām 
(CRC) pamatā. Viena no galvenajām problēmām 
ir nepietiekams tulku, īpaši sieviešu, skaits.

„Man nav neviens, pie kā griezties, kam 
būtu kāda ietekme. Ja es sūdzētos, mani 
droši vien izmestu no nometnes.“ 
Abduls Gazors (Abdul Ghazoor)*, puisis, 
16, Afganistāna

Vīzija/mērķis:

UASC tiek sistemātiski uzklausīti visā Eiropā, un 
viņu uzskati un viedoklis tiek iekļauts visos uz 
viņiem attiecinātos lēmumos un programmās, 
kas tiek izstrādātas un īstenotas.

Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
Informēt bērnu par katru nākamo procesa 
soli un to ar to saistītajām iespējām. Lielākā 
daļa aptaujāto UASC ir uzsvēruši informācijas 
nepietiekamību kā galveno šķērsli un iemeslu 
vairākiem trūkumiem reaģēšanas procesā.

2 
Jānodrošina, ka UASC viedoklis tiek uzklausīts 
visos jautājumos, kas attiecas uz viņu lietu; 
tāpat arī bērnu aizsardzības, gan patvēruma 
institūcijās. Tādēļ apspriešanās ar UASC 
jābūt institucionalizētai valsts regulējumā. 
Valsts aizbildniecības iestādei vai bērnu 
tiesībsargam varētu tikt uzdots regulāri veikt 
līdzdalības novērtējumus ar visām UASC 
vecuma, dzimuma un daudzveidības grupām. 
Valsts pārstāvji apaļā galda apspriedē ne 
tikai vienojās par to, cik svarīgi ir sistemātiski 
apspriesties ar bērniem individuāli, bet arī 
uzsvēra vajadzību pēc apspriešanās ar bērniem 
programmu plānošanas un īstenošanas stadijās. 
Apspriešanās procesā jāveic fokusa grupu 
diskusijas ar dažādām bērnu grupām, jāapspriež 
viņu situācija, uzskati un viedokļi. Rezultātu 
ziņojumam vajadzētu būt plaši izplatītam starp 
aprūpes sniedzējiem, lai informētu vispārējās 
plānošanas dalībniekus, kā arī sabiedrību, lai 
nodrošinātu atbildību, apsverot bērnu uzskatus.
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„Uzticaties bērniem, lai viņi izteiktos 
bez bailēm. Vajag mums pajautāt, kādas 
ir mūsu vēlmes dialogā, sarunā, nevis 
rakstveidā. Tā piedalītos, jo vēlos uzlabot 
mūsu situāciju.“ 
Jangi Šahs (Jangi Shah)*, puisis, 16, 
Afganistāna

3 
Jānodrošina, lai UASC apzinās un saņem 
piekļuvi valsts atbildes reakcijai un sūdzību 
mehānismiem (piemēram, izmantojot uzticības 
tālruni, tīmekli, īsziņas), ar kuru palīdzību 
viņi var paust bažas. Bērniem jādod piekļuvi 
tiesai un viņu tiesību pārkāpēji jāsauc pie 
atbildības. Uzticības tālruņi var būt viens no 
veidiem, taču valsts aizbildnības iestādei un 
bērnu aizsardzības pārskatīšanas iestādei (t. i., 
tiesībsargam, NHRI, bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijai, u.c.) vajadzētu nodrošināt sūdzību 
izskatīšanas mehānismus. Sūdzību un 
atsauksmju izskatīšanas mehānismos sūdzības 
jādokumentē, ievērojot konfidencialitāti 
un nodrošinot pēcpārbaudi. Ja nebūs 
dokumentācijas, pēcpārbaužu un netiks sniegtas 
atbildes uz bērna iesniegumu, mehānismam 
neuzticēsies un tādēļ tas netiks izmantots.

„Es vēlētos spēt palīdzēt citiem tādiem 
pusaudžiem kā es. Ceru, ka, ja mēs sāksim 
vairāk runāt, varbūt mūs sadzirdēs.“ 
Mustafa Fenni (Mustafa Fenni)*, puisis, 17, 
Alžīrija

4 
Pievērsieties kopienām, lai izveidotu galveno 
informatoru padomdevēju grupu ar pārstāvjiem 
no dažādām kopienām, ar kurām regulāri 
apspriežas vietējās un valsts iestādes par 
plānošanas jautājumiem.
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6 
Bērna labākās 
intereses valsts 
bērnu aizsardzības un 
patvēruma sistēmās
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Problēmas formulējums:

Attiecībā uz bērna interesēm vispirms būtu 
jāņem vērā CRC 3. pants kopā ar Vispārīgajām 
piezīmēm Nr. 6, 12 un 14. CRC nosaka diezgan 
skaidru atskaites punktu lēmumu pieņēmējiem: 
bērna aizsardzība, labklājība, kā arī ilgtspējīga 
aprūpe un risinājumi var tikt sasniegti tikai 
tad, kad tiek sistemātiski ņemtas vērā bērna 
vislabākās intereses. Tas nozīmē, ka labāko 
interešu princips ir būtisks ne tikai bērna 
attīstībai, stabilitātei un nākotnei, bet arī bērna 
apkārtējai sabiedrībai.

Tomēr valstu sistēmas joprojām neņem vērā 
UASC vislabākās intereses dažādos procesos, 
kas attiecas uz bērnu. Ja tās tiek ņemtas 
vērā, apsvērumi par interešu ievērošanu bieži 
vien nav saistīti ar visiem bērna labklājības 
aspektiem vai apsvērtajiem risinājumiem, 
lai ņemtu vērā viņa vai viņas apstākļus. Šī 
sistemātiskā atšķirība ietekmē visas ar UASC 
saistītās jomas, sākot ar aprūpes kārtības 
nodrošināšanu un beidzot ar visaptverošiem 
risinājumiem. Trūkstošās vai neatbilstošās BIA 
un BID procedūras ir tikai viena no problēmas 
daļām, bet tās parāda nepilnību nopietnību. 
Apspriedēs ar speciālistiem kļuva skaidrs, ka tā 
nav principa problēma, bet gan administratīvo 
procedūru daudzums un neelastīgums, ar ko 
jāsaskaras bērniem. Kad patvēruma iestādes 
pieņem lēmumus, kas saistīti ar bērna labklājību, 
pienākumi bieži ir neskaidri un nenoteikti. 
Tā vietā šos lēmumus vajadzētu pieņemt 
neatkarīgai bērnu aizsardzības iestādei, kurai ir 
atbilstoša pieredze un apmācība, lai ņemtu vērā 
vislabākās intereses, kuras nerada risku, ka tās 
varētu nonākt konfliktā starp bērna interesēm 
un valsts migrācijas politiku. Turklāt speciālisti 
ir brīdinājuši par neticības kultūru attiecībā uz 
bērnu teikto no iestāžu puses.

Lai novērtētu un noteiktu bērna labākās 
intereses, jāņem vērā visi faktori. Tomēr Eiropā 
ir vērojama skaidra tendence pārbaudīt bērna 
aizsardzības vajadzības tikai caur patvēruma 
piešķiršanas procedūru, kaut gan patvēruma 
meklējumi var nebūt bērna labākajās interesēs. 
Turklāt UASC vecāku un radinieku izsekošana 
un viņu dzīves apstākļu novērtēšana joprojām 
ir liela problēma iestādēm un attiecīgajiem 
dalībniekiem. Eiropā pastāv atšķirīgas prakses 
attiecībā uz piekrišanas pakāpi, kas vajadzīga 
izsekošanas veikšanai, neņemot vērā EASO 
salīdzinoši skaidros norādījumus.17

„Uzņemšanas centra cilvēki turpināja runāt 
ar mani, lai gan es nejutos labi. Tas man 
bija par daudz. Man bija vajadzīgs tulks. 
Mēs sarunājāmies angliski un es uz visu 
atbildēju „jā“.“ 
Ali Basims (Ali Bassim)*, puisis, jaunāks 
par 13 gadiem, invalīds, Irāka

Vīzija/mērķis:

Visi iesaistītie dalībnieki sistemātiski ņem 
vērā bērna intereses katrā galvenajā lēmumu 
pieņemšanas posmā. Attiecībā uz katru 
UASC Eiropā, viņu ģimenes locekļiem, dzīves 
apstākļiem un iespējamām sekām, kas saistītas 
ar atkalapvienošanos vietā, kur dzīvo ģimene, 
lēmumu pieņemšana tiek veikta visaptverošā un 
atbilstošā veidā, un saskaņā ar BIA, lai novērstu 
jebkādu risku UASC un nodrošinātu risinājumu, 
kas ir bērna interesēs.
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Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
Labāko interešu nodrošināšana katrā 
posmā nav jāsaista ar papildu procedūru 
izstrādāšanu. Ņemot vērā vislabākās intereses, 
galvenokārt ir jāpielāgo esošās procedūras un 
pat jāpadara tās visaptverošākas, jau sākumā 
iesaistot bērnu aizsardzības dalībniekus. Lai to 
panāktu, nav nepieciešamas lielas izmaksas, bet 
tā vietā ir jāmaina veids, kā tiek īstenoti procesi. 
Ja tiek ieviesti visi iepriekšminētie ieteikumi, 
tas automātiski nodrošina labāko interešu 
ievērošanu.

2 
Skaidri jānodala patvēruma un bērnu 
aizsardzības iestādes un to dažādie pienākumi. 
Izņemot lēmumu par patvērumu, visus 
lēmumus par bērnu pieņem bērna aizsardzības 
organizācija, nevis patvēruma iestāde (jo īpaši 
lēmumus, kas ir BIA un BID). Turklāt aizbildņi ir 
galvenās personas, lai vadītu lēmumu, jo viņi ir 
labāko interešu pārstāvji. Lomu un pienākumu 
skaidrojums (piemēram, SOP) var palīdzēt 
nodrošināt nošķiršanu. Bērni, atkarībā no 
vecuma un brieduma pakāpes, ir jāiesaista visos 
būtiskajos lēmumos, kas ar viņiem ir saistīti (sk. 
turpmāk). Apaļā galda apspriedes diskusiju laikā 
valsts speciālistiem bija pretrunīgi viedokļi par 
to, vai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesiskajiem 
regulējumiem šāda nošķiršana būtu iespējama, 
tāpēc ir nepieciešams šo jautājumu izpētīt 
plašāk.

3 
Jāinstitucionalizē uzlabots BIA un BID valsts 
normatīvajā regulējumā. Jāizstrādā SOP 
kā procedūra un jānostiprina tā tiesiskajā 
regulējumā.

Tai būtu jāietver individuāla, uzlabota un 
multidisciplināra BIA jebkurā jaunā posmā, kuru 
ierosina aizbildnis. BIA jābūt mazāk formālai, 
un ir jāatstāj manevrēšanas iespējas. Tomēr 
lēmumiem jābūt dokumentētiem un pamatotiem. 
Balstoties uz BIA, tiek sniegti aprūpes pasākumi 
un pakalpojumi. Pārcelšana no vienas valsts 
uz citu var būt iespējama vai nu saskaņā 
ar Dublinas regulu uz citu ES + dalībvalsti, 
vai arī ja tā tiek tiek labāk bērna vajadzības 
sasakņā ar viņa vislabākajām interesēm, 
līdz visaptveroša risinājuma panākšanai. 
Procedūrā jāiekļauj arī oficiāls BID pirms 
lēmuma pieņemšanas ar ilgtermiņa ietekmi. 
Valsts tiesiskajam regulējumam vajadzētu 
precizēt BID parametrus (piemēram, paneļa 
sastāvu, procesu, dokumentāciju), vienlaikus 
ņemot vērā un neatkārtojot BIA. BID process 
jāformalizē ar drošības pasākumiem, taču tas 
automātiski nenozīmē, ka tam ir jābūt smagam 
un apgrūtinošam (it īpaši tāpēc, ka tas balstās uz 
BIA). Procesu vēl var racionalizēt un paātrināt, 
ja procedūrās un paneļa sagatavošanā ir 
skaidri noteikti SOP. Tiek ierosināts izstrādāt 
izmēģinājuma modeļa procedūru, kas balstīta 
uz šajā dokumentā „Safe and Sound“ (“Sveiks 
un vesels”) sniegtajiem ieteikumiem un UNHCR 
BID vadlīnijām18, kas pielāgo esošās procedūras 
vienā valstī, lai pierādītu to efektivitāti. Bērnam, 
kā arī aizbildnim jābūt zināmiemm gan BIA, gan 
BID. Ja tiek apsvērta ģimenes atkalapvienošanās 
valstī ārpus Eiropas, BID būtu jāietver ģimenes 
patvēruma valsts aizsardzības novērtējums. 
Katram lēmumam jābūt dokumentētam, un šajā 
procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem 
nepieciešama apmācība par to, kā noteikt 
labākās intereses.
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4 
Jāizveido neatkarīga pārskatīšanas/konfliktu 
risināšanas iestāde visiem lēmumiem, kas 
pieņemti UASC vārdā. Bērnam ir jānodrošina 
tiesiskās aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu 
lēmumus, kuri, viņuprāt, neatbilst viņu labākajām 
interesēm (piemēram, BID, aizbildņa iecelšana, 
aprūpes kārtība). 

Efektīvas tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
pastāvēšana turpinās veicināt tādu primāro 
lēmumu pieņemšanu, kas apsver bērna 
vislabākās intereses. Šādai pārskatīšanas 
iestādei jābūt nepieciešamajām pilnvarām, 
un tā, piemēram, var būt tiesa par jaunatnes 
un labklājības jautājumiem, bērnu tiesībsargs 
vai valsts cilvēktiesību institūcija. Apelācijas 
sūdzībai pārskatīšanas iestādē vajadzētu būt ar 
atliktu iedarbību, un, ja lēmums ir administratīvs, 
lēmumu var atdot sākotnējam lēmuma 
pieņēmējam ar lūgumu lemt atkārtoti, nevis 
lūgt nevis būtisku pārskatīšanu. Valsts pārstāvji 
apaļā galda apspriedē izteica iebildumus pret 
neatkarīgas pārskatīšanas struktūras izveidi, 
apsverot papildu izmaksas, ko tā radīs.

5 
Jāiekļauj stingra ģimenes izsekošanas 
procedūra kā daļa no BIA. Izpēte Eiropas 
līmenī ir nepieciešama, lai noskaidrotu, kādi 
izsekošanas standarti ir jānosaka (ilgums, 
līdzekļi, partneri un saprātīgums) un kāda 
sadarbības pakāpe var tikt prasīta no bērniem 
un viņiem ieceltajiem aizbildņiem, ieskaitot 
gadījumus, kad ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka bērni joprojām atrodas kontrabandistu, 
cilvēku tirgotāju vai to ģimenes locekļu 
ietekmē, kuri vēlas sasniegt noteiktu valsti. 
Apaļā galda apspriedes diskusiju laikā valstu 
pārstāvji uzsvēra nepieciešamību izpētīt 
dažādas sadarbības iespējas, jo īpaši esošajās 
starptautiskajās organizācijās, lai uzlabotu 
ģimenes izsekošanas procedūras un laika 
efektivitāti. Tika arī norādīts, ka ģimeņu 
izsekošanā jābūt daudzpusējai pieejai, 
iesaistoties izcelsmes valstij, patvēruma valstij, 
ES un valstīm ārpus ES. 

Ģimenes izsekošana ir jāuzsāk nekavējoties (t. 
i., tā jāskata kā prioritāra procedūra) uzreiz pēc 
UASC identificēšanas, kā arī ir nepieciešama 
kopēja metodoloģija, kas izstrādāta, lai uzlabotu 
koordināciju starp dalībniekiem. Valstis norādīja, 
ka būtu jāiesaista starptautiskas aģentūras, 
kuru klātbūtne ir valstīs, kur dzīvo ģimenes 
locekļi, lai labāk varētu veikt ģimenes stāvokļa 
novērtējumu.

Tomēr izsekošanas iestādēm ir arī jānodrošina, 
lai izsekošana pati par sevi nevarētu nodarīt 
kaitējumu bērnam.

Turklāt ģimenes izsekošana šajā kontekstā 
ir jāsaprot tā, ka tajā ietilpst arī paplašināta 
ģimene. Svarīgi šajā procesā ir arī aizbildņa, 
kā arī kultūras starpnieka un sabiedrības 
līdzdalība, jo bērna līdzdalību var nodrošināt tikai 
uzticības pilnās attiecībās. Tomēr aizbildnis var 
nolemt atļaut ģimenes izsekošanu bez bērna 
piekrišanas, ja tas ir bērna labākajās interesēs. 
Ģimenes izsekotājam jāaplūko daudzveidīgi 
faktori, ne tikai ģimenes locekļu eksistence. 
Piemēram, gandrīz visi UASC ziņoja, ka ceļojums 
galvenokārt tika finansēts ar aizņemtu naudu, 
tas nozīmē, ka viņiem var pieprasīt atmaksāt 
šos aizdevumus, un tas var arī norādīt uz lielu 
cerību no UASC ģimenēm attiecībā uz finansiālo 
atbalstu nākotnē. UASC, it īpaši Afganistānas 
kopienas locekļi, vairākos UNHCR vadītajos 
apsekojumos pieminēja ar šīm cerībām saistīto 
stresu un bažas.
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7 
Smagā birokrātija un 
administrācija
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Problēmas formulējums:

Pienācīgas aprūpes, aizsardzības un 
visaptverošu risinājumu nodrošināšana 
ir atkarīga no administratīvo procedūru 
efektivitātes. Tomēr birokrātija un administratīvā 
sarežģītība bieži rada šķēršļus un izaicinājumus, 
dažreiz atstājot bērnus sliktos dzīves apstākļos, 
kad pienācīgas aprūpes kārtības iespējas 
netiek pilnībā izmantotas. Tas var notikt vienā 
valstī, bet var arī ietekmēt pārrobežu sadarbību, 
radot aizsardzības riskus un izšķērdējot valsts 
resursus. Ir ļoti vajadzīgas vienkāršākas un 
efektīvākas procedūras, jo tās var nodrošināt 
standartu ievērošanu un efektivitāti.

Vīzija/mērķis:

Ar UASC saistītās administratīvās procedūras 
gan valsts, gan arī reģionālā līmenī nav 
apjomīgas un izmaksu ziņā ir efektīvas, 
nodrošinot tūlītēju aprūpi, aizsardzību un 
visaptverošu risinājumu, kas ir bērna interesēs.

Turpmākie soļi 
un starpposma 
mērķi:
1 
Procedūru samazināšana, centralizējot 
un pilnvarojot valsts aizbildnības iestādes 
aizbildņus un izstrādājot SOP par visu procesu 
(skaidri norādot, kas, kad un ko dara). Šādas 
izmaiņas var būtiski ietekmēt bērnu aizsardzību, 
kā arī nacionālās sistēmas rentabilitāti. Īpaši 
SOP var palīdzēt racionalizēt procesus. Varētu 
izstrādāt paraugprocedūru, iespējams, arī 
piesaistot privātās konsultācijas šādas mazas 
paraugprocedūras izstrādei, un pēc tam to 
pārbaudīt izmēģinājuma valstī.

2 
Lielākā daļa no iepriekš minētajiem 
ieteikumiem galu galā radīs arī efektīvākas un 
vienkāršākas procedūras. Piemēram, spēcīga 
un efektīva likumīga aizbildnība neļaus novilcināt 
lēmumu pieņemšanas un aprūpes pasākumus 
un palīdzēs noskaidrot atlikušās administratīvās 
problēmas, EASO Dublinas vienību tīkls un 
pastiprināta sadarbība starp Dublinas vienībām 
palīdzēs atvieglot ģimenes atkalapvienošanos, 
un iepriekšminētā lietu pārvaldības sistēma var 
veicināt ātrāku informācijas apmaiņu.

„Es uzskatu, ka procedūras ir ļoti garas un 
aizņem pārāk daudz laika.“ 
Adnahs Šahs (Adnan Shah)*, puisis, 17, 
Pakistāna

3 
Iestādēm, kas regulāri tiekas, lai noteiktu 
nepilnības un risinātu dažādas problēmas, 
jāizveido ES līmeņa koordinācijas platforma. 
Bērnu aizsardzības forums, kas tiekas reizi 
gadā, varētu nodrošināt šādu platformu, lai gan 
būtu lietderīgi izveidot vairāk institucionalizētu 
grupu ar pilnvarām un skaidru mērķi tuvināt 
valstu pieejas un palīdzēt attīstīt dažas Eiropas 
iniciatīvas. FRA, EASO, EUAA, iespējams, varētu 
būt loma šajā procesā.

„Nepieciešama organizēta procedūra, kas, 
pirmkārt, mums izskaidrotu mūsu tiesības 
un iespējas. Pašlaik mēs baidāmies lūgt 
izmitināšanu.“ 
Farids Akbars (Farid Akbar)*, puisis, 16, 
Afganistāna
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Beigu atsauces
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1 Sk. pārskatu par visiem bērnu aizsardzības standartiem, 
kas ES līmenī ir kodificēti saskaņā ar: http://www.
connectproject.eu/PDF/CONNECT-EU_Reference.pdf

2 Visas trīs apspriedes notika Berlīnē (2016. gada 24. 
un 25. novembrī), Romā (2016. gada 2. un 3. novembrī) un 
Belgradā (2016. gada 14. un 15. novembrī)

3 Apaļā galda apspriedi organizēja Zviedrijas valdība, un 
dalībnieki bija no attiecīgajām Austrijas, Dānijas, Somijas, 
Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Serbijas un Zviedrijas 
ministrijām.

4 Apspriedi organizēja arī Tiesiskuma ģenerāldirektorāts 
un Iekšlietu ģenerāldirektorāts, un dalībnieki ietvēra 
Eiropas patvēruma atbalsta biroju (EASO), Frontex, 
Pamattiesību aģentūru (FRA), UNHCR, UNICEF, 
Starptautisko migrācijas organizāciju (IOM) un Briseles 
nevalstiskās organizācijas (NGO).

5 EASO, Vecuma novērtējuma prakse Eiropā, 2013., 
http://www. refworld.org/docid/532191894.html

6 Kultūras starpnieki ir kopienas locekļi, kas runā 
nepieciešamajās valodās, tiek apmācīti sensitīvas 
informēšanas un starpniecības tehnikās, un tos rūpīgi 
uzrauga NVO.

7 Pārstāvis „ir persona vai organizācija, kuru iecēlušas 
kompetentas iestādes, lai palīdzētu un pārstāvētu 
nepavadītu bērnu [bērnu] [starptautiskās aizsardzības] 
procedūrās, lai nodrošinātu bērna labākās intereses un 
īstenotu tiesībspēju [bērna], ja nepieciešams.“ 
Uzņemšanas nosacījumu direktīva (2013/33 / ES), 2. panta 
(j) apakšpunkts. Pārstāvji vai juridiskie pārstāvji atšķiras no 
kvalificēta jurista vai cita juridiskā profesionāļa, kurš sniedz 
juridisku palīdzību, runā bērna vārdā un juridiski pārstāv 
viņu rakstveidā un personīgi pret krimināltiesību, patvēruma 
vai citu tiesvedību administratīvajām un tiesu iestādēm 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

8 Asociācija „I Girasoli“, Starptautiska aizstāvība bērniem: 
SafeGuard, drošāk ar apsardzi, transnacionālais ziņojums 
Eiropa, 2016.

9 Asociācija „I Girasoli“, Starptautiska aizstāvība bērniem: 
SafeGuard, drošāk ar apsardzi, transnacionālais ziņojums 
Eiropa, 2016., FRA, aizbildniecības sistēmas bērniem, 
kuriem nav vecāku aprūpes, Eiropas Savienībā  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&es-rc= 
s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
EwiJ29S1wpf-QAhUHAsAKHXmpBOoQFggfMAA&u
rl=http%3A%2F%2Fec.europa. eu%2Fdgs%2Fhome-
afairs%2Fe-library%2Fdocs%2Fguardianship_for_ 
children%2Fguardianship_for_children_deprived_of_
parental_care_ en.pdf&usg=AFQjCNHbxu3vXdPhekF- 
ad12-JteJ_cOpQ&sig2=X-XxVb-HonIKTK34A4aRXfw, 2015.

10 Counter Human Trafcking birojs, Izmaksu novērtējums 
par juridiskās aizbildnības nodrošināšanu nepavadītiem un 
atšķirtiem migrantu bērniem Anglijā un Velsā, ko izdevusi 
UNICEF Apvienotā Karalistē un The Children’s Society, 
2014. gada jūnijā, 3-4., 49. lpp. Sk. arī: UNICEF United 
Kingdom, The Children’s Society, Indicative Costs and 
Efciencies of Guardianship (Aizbildniecības indikatīvās 
izmaksas un efektivitāte), 2014. gada martā.

11 http://ec.europa.eu/dgs/home-afairs/e-library/docs/
guardianship_ for_children/guardianship_for_children_
deprived_of_parental_care_ en.pdf.

12 Starpaģentūru vadošie principi attiecībā uz 
nepavadītiem un atšķirtiem bērniem, https://www.unicef.
org/protection/IAG_UASCs.pdf, 2004.

13 Sk. Vadlīnijas par garīgo veselību un psihosociālo 
atbalstu ārkārtas situācijās http://www.unicef.org/
protection/guidelines_iasc_men-tal_health_psychosocial_
june_2007.pdf, 2007.

14 UN Pamatnostādnes par alternatīvo bērnu aprūpi, 
2010, http://www.unicef.org/protection/alternative_care_
Guidelines-English.

15 Pārcelšanās shēma beidzas 2017. gada septembrī

16 UNHCR ziņojums par pieredzi, kas gūta no 
pārvietošanas 2016. gada februārī.

17 EASO praktiskais ceļvedis par ģimenes izsekošanu, 59. 
lpp.: „Ģimenes izsekošana ir ģimenes locekļu meklēšana 
(to skaitā radinieku vai bijušo aprūpētāju, kas atbildīgi 
par nepavadīto bērnu), lai atjaunotu ģimenes saites un 
atjaunotu ģimeņu atkalapvienošanos, ja tas ir bērna 
interesēs.“

18 Field Handbook UNHCR BID vadlīniju īstenošanai, 
UNHCR http://www.refworld.org/pdfd/4e4a57d02.pdf

Citāti

* Vārdi tika mainīti, lai aizsargātu personas.

Grafiskais noformējums un dizains

Janeks Jonas (Janek Jonas)/ Renāte Meiza 
(Renate Meyza)
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