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Europos regioniniuose ir nacionaliniuose
įstatymuose numatyta tvirta vaikų apsaugos
sistema, grindžiama tarptautiniais standartais1.
Tačiau šie įstatymai neturėjo nuolatinio
teigiamo poveikio vaikų pabėgėlių ir migrantų
gerovei. Vietoj to vaikai, valstybės institucijos ir
nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria
su sudėtingomis, painiomis, brangiomis ir
biurokratinėmis procedūromis, o jos taikomos
neatsižvelgiant į geriausius nelydimų ir atskirtų
vaikų interesus.
Jungtinių Tautų (JT) vyriausiojo pabėgėlių komisaro
biuras (UNHCR), JT vaikų fondas (UNICEF) ir
Tarptautinis gelbėjimo komitetas (IRC) patvirtino
konsultavimosi procesą, skirtą padėti valstybėms
geriau organizuoti jų atsaką, kad būtų užtikrinta
nelydimų ir atskirtų vaikų Europoje apsauga, t. y.
sustiprintos politikos ir praktikos veiksmų planą.
Šis procesas apėmė tris konsultacijas, kuriose
dalyvavo apie 100 specialistų (globėjų, psichologų,
socialinių darbuotojų, teisininkų, mokytojų ir
kt.) beveik iš visų Europos šalių, dalyvaujančių
dabartinėje pabėgėlių ir migrantų krizės2
apskritojo stalo diskusijoje su devyniomis Europos
valstybėmis3, konsultaciją su Europos Sąjungos
(ES) lygio dalyviais4 ir individualias arba grupines
diskusijas su daugiau nei 50 Europoje gyvenančių
nelydimų ir atskirtų vaikų.
Per konsultacijas pateiktos konkrečios judėjimo
į priekį rekomendacijos (jos pateiktos šiame
dokumente), skirtos pasiekti veiksmingiems,
taupiems ir suderintiems procesams, kurie
užtikrintų, kad vaikai būtų apsaugoti ir galėtų
naudotis procedūromis ir sprendimais,
atitinkančiais geriausius jų interesus.

Esame labai dėkingi visiems
dalyviams, ypač vaikams, už jų
vertingą indėlį.
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Pagrindiniai dalykai,
į kuriuos reikia
atsižvelgti

4

Prioritetų nustatymas

Per konsultacijas nustatyti pagrindiniai
komponentai ir pasiūlymai išdėstyti ir suskirstyti
šiame dokumente į svarbiausiomis pripažintas
sritis. Tačiau yra keletas svarbiausių dalykų, ir jie
apima visas tobulintinas sritis.

Atsižvelgdami į ribotus išteklius, valstybės ir
ne valstybės dalyviai turėtų pirmiausia teikti
pirmenybę pastangoms tam tikrose pagrindinėse
srityse. Toliau nurodytos sritys siūlomos kaip
prioritetinės pradinės reformos sritys, atsižvelgiant
į jų esminį pobūdį ir potencialų didelį tiesioginį
poveikį vaikų gerovei.

Lemiama pasitikėjimo svarba
Vaikai jaučiasi įbauginti ir vieniši, dažnai patiria
stiprų kontrabandininkų ir (arba) savo šeimos
spaudimą kilmės šalyje. Dėl šios priežasties
specialistai bei nelydimi ir atskirti vaikai akcentavo
lemiamą pasitikėjimo svarbą užtikrinant
veiksmingą ir apsaugantį atsaką. Kiekvienas
atsako žingsnis – nuo tapatybės nustatymo,
registravimo, nekontroliuojamo judėjimo pirmyn
prevencijos ir šeimos paieškos iki ilgalaikio
sprendimo įgyvendinimo – labai priklauso nuo to,
ar egzistuoja pasitikėjimu grįsti santykiai su vaiku,
ar gebama juos užmegzti.

1

Tinkamos tapatybės nustatymo, registravimo
Europos šalių sistemoje ir visapusiško amžiaus
nustatymo procedūros.

2

Vaikams pritaikytos informacijos teikimas apie
procedūras, paslaugas, dalyvius, jų vaidmenis ir
atsakomybę, vaikų teises bei pareigas ir įvairius
sprendimų variantus.
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Pokyčių iniciatoriai

Greitos ir veiksmingos globos sistemos
įdiegimas, įskaitant efektyviai dirbančių kultūrinių
taikinamųjų tarpininkų įtraukimą.

Šiuo požiūriu nustatyti trys pagrindiniai pokyčių
iniciatoriai, galintys juos įgyvendinti ir pagerinti
situaciją.
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Veiksmingesnė galimybė pasinaudoti pagal
amžių tinkamais ir saugią rūpybą užtikrinančiais
susitarimais, įskaitant pagrindinių paslaugų,
pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros ir
psichosocialinės paramos, teikimą ir standartinių
veiklos procedūrų (SVP), jungiančių visus
susijusius dalyvius (nacionalines, tarptautines,
vyriausybines ir nevyriausybines institucijas ir
bendruomenes), sukūrimą siekiant užtikrinti
veiksmingą ir efektyvią nacionalinę ir idealiu atveju
tarptautinę procedūrą, apimančią procesą nuo
tapatybės nustatymo iki sprendimų pateikimo.

Globėjai, nes dažnai sistemoje jie turi visas
galimybes užtikrinti geriausius vaiko interesus ir
galėtų būti naudingi kaip konkretūs kontaktiniai
asmenys sprendžiant su vaiku susijusius
klausimus.

2

Kultūriniai taikinamieji tarpininkai, nes jie gali
sukurti kultūrinius ryšius, kurių reikia pasitikėjimu
pagrįstiems santykiams su vaikais užmegzti,
mobilizuoti pabėgėlių ir migrantų bendruomenėms,
kad šios padėtų užtikrinti vaikų apsaugą.
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3

Bendruomenės narių įtraukimas padės įveikti
sunkumus ir užtikrins dar didesnę apsaugą ir
mažesnes sąnaudas.

Patys vaikai ir jaunimas, nes jie labiausiai trokšta
pagerinti savo situaciją ir turi žinių bei patirties,
kuriomis galėtų prisidėti prie šio proceso.
Seniai pripažinta, kad vaikai ir jaunimas gali ir
nori veiksmingai dalyvauti sprendžiant su jais
susijusias problemas ir kad jų požiūris dažnai lemia
reikšmingus ir teigiamus politikos pokyčius.

5

Tobulintinos
sritys
Tolesniuose skyriuose aptariamos visos siūlomos
tobulintinos sritys, įskaitant problemų nustatymą,
viziją ir siūlomą sprendimą.
Toliau pateiktame grafike pavaizduota nelydimiems
ir atskirtiems vaikams siūloma bendroji procedūra,
sujungianti skirtingas tobulintinas sritis į vieną
nuoseklią sistemą.
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NELYDIMIEMS IR ATSKIRTIEMS VAIKAMS TAIKOMOS PROCEDŪROS
Policijos atliekamas tapatybės nustatymas (prašant kultūrinių taikinamųjų tarpininkų pagalbos)
ir registravimas

Atsakomybė:
VAIKŲ APSAUGOS INSTITUCIJA

Atsakomybė:
PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO
INSTITUCIJA

Neatidėliotinas tinkamo priėmimo
užtikrinimas
Preliminarus amžiaus nustatymas
(tik tuo atveju, kai abejojama
dėl amžiaus ir taikant abejonės
privilegiją)

Peržiūrėjimo galimybė:
NEPRIKLAUSOMA
PERŽIŪROS
INSTITUCIJA

Neatidėliotinas globėjo paskyrimas
inicijuoja

Daugiadisciplinį
geriausių interesų vertinimą (GIV)
holistinį amžiaus nustatymą
(kai abejojama dėl amžiaus)
šeimos paiešką

Jeigu prašoma suteikti
prieglobstį:

tinkamų globos ir tikslinių paslaugų
teikimą
prašymas suteikti prieglobstį
Jeigu neprašoma
suteikti prieglobsčio:
geriausių interesų nustatymas
(GIN)

prašymo suteikti prieglobstį
vertinimas
sprendimas dėl prašymo
suteikti prieglobstį

Šeimos

Perkėlimas ES

Šeimos

Perkėlimas į šalį

Integracija

Grąžinimas į

susijungimas ES

viduje

susijungimas

už ES ribų

priimančiojoje

kilmės šalį

šalyje

Preliminarus

Dublino

perkėlimas,

reglamente

įvertinus

reikalaujama

pirmojoje

šalyje

prieglobsčio
šalyje

Apima

geriausius

Į GIN turi būti

atskirtus vaikus,

prašymo suteikti

interesus,

įtrauktas

kuriems nereikia

prieglobstį, bet

ir ilgalaikis

apsaugos

tarptautinės

ne viso proceso

perkėlimas,

vertinimas

apsaugos, bet

nelydimus ir

nustačius

kurie negali būti

geriausius

grąžinti

interesus
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1
Tapatybės nustatymas,
registravimas ir amžiaus
nustatymo procedūros

8

Problemų nustatymas

Pagaliau nustatant tapatybę amžiaus nustatymo
procedūros dažnai atliekamos nesilaikant
atitinkamų rekomendacijų5. Įvairiose Europos
šalyse yra amžiaus nustatymo procedūrų skirtumų,
priimti prieštaringi sprendimai dėl asmenų amžiaus
ir sutrikdytas globos ir apsaugos nelydimiems ir
atskirtiems vaikams teikimas, ypač perkeliant pagal
Dublino reglamentą. Atsakas į nelydimų ir atskirtų
vaikų apsaugos poreikius Europos kontekste turi
būti regioninis, taip pat nacionalinis, pirmenybinis,
pagrįstas suderintomis amžiaus nustatymo
procedūromis, įskaitant sisteminį abejonės
privilegijos principo taikymą (supratimą). Daugelio
aplinkybių atveju amžiaus nustatymo procedūras
atliekančios institucijos sutelkia dėmesį tik į
medicininius aspektus, neatsižvelgia į socialinius
ir kultūrinius aspektus, o tai dažnai lemia, kad
amžius nustatomas neteisingai. Labai nedaug
šalių numato oficialų abejotinų rezultatų, gautų
atlikus amžiaus nustatymo procedūras, ginčijimą
nepriklausomoje institucijoje. Ši procesinė
apsaugos priemonė yra esminė, nes amžiaus
nustatymas yra ne vien galimybė vaikams naudotis
nacionalinėmis vaikų apsaugos sistemomis, bet
ir svarbus veiksnys kitose srityse, pavyzdžiui,
baudžiamosios atsakomybės.

Visos procedūros turėtų prasidėti nuo nelydimų
ir atskirtų vaikų registravimo ir tapatybės bei
amžiaus nustatymo, jeigu dėl jo iškyla abejonių.
Sistema negali tinkamai apsaugoti vaiko, jei
neužregistruojama ir nenustatoma tapatybė. Tačiau
daugelyje šalių registracijos procesas dažnai
yra neišsamus arba netikslus. Vaikai yra visai
neužregistruoti arba neužregistruoti kaip nelydimi
ar atskirti (nes jie yra užregistruoti su kitais
asmenimis), arba jie yra užregistruoti kaip nelydimi,
nors keliauja su išplėstinės šeimos nariais, o tai,
savo ruožtu, gali išskirti šeimą. Taip pat yra rizika,
kad jų tapatybė gali būti nustatyta klaidingai
ir jie gali būti automatiškai užregistruoti kaip
suaugusieji arba vaikai sąmoningai užsiregistruoja
kaip suaugusieji dėl kontrabandininkų daromo
spaudimo / patarimų.

„Neturiu tinkamos informacijos, kokia
mano situacija. Gavau informacijos iš
interneto ir iš savo draugų.“
Said Mokrani*, 16 metų amžiaus jaunuolis
iš Alžyro
Dažnai tapatybės nustatymo mechanizmai –
nenuolatiniai, jie pagrįsti tuo metu atliekamu
tapatybės nustatymu ir siuntimais. Dabartinių
tapatybės nustatymo struktūrų pajėgumai yra
silpni, ir jie nėra grindžiami pabėgėlių / migrantų
bendruomenių įtraukimu. Be to, nelydimi vaikai
dažnai priešinasi tapatybės nustatymui, daugeliu
atvejų tai darydami dėl kontrabandininkų įtakos ir
(arba) šeimų, bendruomenės nurodymų arba net
savo bendraamžių spaudimo.

„Vaikai dažnai nesiregistruoja dėl
nežmoniško elgesio. <...> Pagalbos ir
apgyvendinimo suteikimas paskatintų
vaikus registruotis.“
Faisal Shanawaz*, 16 metų amžiaus
jaunuolis iš Afganistano

Vizija (tikslas)
Visų vaikų, įskaitant į Europą atvykstančius
nelydimus ir atskirtus berniukus ir mergaites,
tapatybė yra nustatyta, jie yra tinkamai
užregistruoti ir nusiųsti į nacionalines vaikų
apsaugos sistemas. Iš vaikų neatimtos jų teisės
dėl klaidingo amžiaus nustatymo. Visos Europos
valstybės patvirtina suderintas nacionalines
teisines nuostatas dėl amžiaus nustatymui taikomų
holistinių metodų ir įdiegia apeliacinę teisių
gynimo priemonę, skirtą sprendimams dėl amžiaus
nustatymo ginčyti.

Daugelis nelydimų ir atskirtų vaikų per
konsultacijas pripažino, kad dažnai stengiasi
išvengti tapatybės nustatymo ir registravimo.
Pagrindinės priežastys – jų juntama policijos ar
sulaikymo baimė ir kelio užkirtimas tolesniam jų
judėjimui.
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Kelias į priekį
ir pagrindinės
gairės

3

Investavimas į pasitikėjimo stiprinimą: per
konsultacijas nelydimi ir atskirti vaikai akcentavo
savo baimę, vienišumą ir pasitikėjimo kitais
žmonėmis stoką, ypač aplinkoje, kuri yra labai
skirtinga nuo tos, iš kurios jie atvyko. Atkurti šį
pasitikėjimą turi būti svarbiausias kiekvienos
programos tikslas. Darbo bendruomenėje grupės,
kultūriniai taikinamieji tarpininkai, neatidėliotinas
globėjų paskyrimas ir vaikams pritaikytos
informacijos apie procedūras teikimas yra kelios
priemonės, kurias vaikai ir specialistai nurodė kaip
tinkamas vaikų pasitikėjimui stiprinti.

Tapatybės nustatymas

1

Išteklių paskirstymas nelydimiems ir atskirtiems
vaikams skirtiems procesams ankstyvaisiais
etapais: pirmenybė turėtų būti skiriama tapatybės
nustatymui ir registravimui bei platesniam
vertinimui, atliekamam vadovaujantis geriausiais
vaiko interesais, ir šie procesai turėtų būti atliekami
iš karto nustačius vaiko tapatybę.

4

Darbo bendruomenėje grupių įtraukimas: siekiant
kuo greičiau identifikuoti nelydimus ir atskirtus
vaikus, be pasienio apsaugos institucijų, nuo pat
pradžių ir pačiu pirmuoju atvykimo etapu turėtų
būti pasitelkiamos darbo bendruomenėje atrankos
grupės, sudarytos iš kultūrinių taikinamųjų
tarpininkų ir apsaugos specialistų. Jie galėtų
atlikti konkrečias (tinkamas) procedūras, skirtas
nelydimiems ir atskirtiems vaikams. Šioms
darbo bendruomenėje grupėms gali vadovauti
nevyriausybinės organizacijos (NVO), o jas
prižiūrėti galėtų vyriausybės institucijos. Nuolatinis
bendravimas su esamais gyventojais, pavyzdžiui,
per kultūrinius taikinamuosius tarpininkus6, taip pat
turėtų būti tapatybės nustatymo proceso dalis.

2

Pasienio apsaugos institucijų parengimas:
daugelis nelydimų ir atskirtų vaikų, apklaustų per
konsultacijas, akcentavo policijos ir egzistuojančio
policijos veiksmų brutalumo baimę kaip
pagrindines tapatybės nustatymo ir registravimo
vengimo priežastis. Dėl šios priežasties visos
pasienio apsaugos institucijos / policija turi
būti parengtos, kaip bendrauti su nelydimais ir
atskirtais vaikais ir kaip nustatyti jų tapatybę. Taip
pat šiame pirmajame kontaktiniame punkte turėtų
dalyvauti ir vaikų apsaugos institucijos (įstaigos)
atstovai.

5

Kultūriniai taikinamieji tarpininkai: jų vaidmuo
yra svarbiausias, nes jie užmezga dialogą ir kuria
pasitikėjimą bendraudami su vaikais, mažina
neteisėta prekyba žmonėmis besiverčiančių
asmenų, verčiančių vaikus išvykti, įtaką. Būdami
tinkamai parengti ir prižiūrimi, kultūriniai
taikinamieji tarpininkai daug kartų įrodė, kad
yra naudingi. Tačiau svarbu, kad įgaliotoji NVO
arba valstybės institucija juos stebėtų, kad būtų
greitai aptiktas piktnaudžiavimas pasitikėjimu ir
sumažintas jo poveikis. Be to, apskritojo stalo
diskusijoje dalyvaujantys valstybės atstovai
pasiūlė, kad geroji dabartinių kultūrinių taikinamųjų
tarpininkų programų praktika turėtų būti
dokumentuojama, o iniciatyva toliau išbandoma
įgyvendinant bandomuosius projektus tam tikrose
valstybėse.

„Vaikai užsiregistruotų, jeigu jų judėjimo
kelyje su jais būtų maloniau elgiamasi.“
Amina Safi*, 16 metų amžiaus mergina iš
Afganistano
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„Policijoje visuomet turėtų būti vertėjų
ir kultūrinių taikinamųjų tarpininkų arba
kitų pareigūnų, kurie galėtų padėti šiame
procese.“
Farooq Hashmi*, 17 metų amžiaus
jaunuolis iš Afganistano

„Manau, kad valdžios institucijos turėtų
kalbėti su mumis ir paaiškinti mums mūsų
teises.“
Noor Khan*, 16 metų amžiaus jaunuolis iš
Pakistano

8

Registravimas

Vaikams pritaikytos informacijos apie visas
procedūras teikimas laiku: apklausti vaikai
akcentavo būtinybę gauti tinkamą informaciją
apie procedūras, įvairias pasirinkimo galimybes ir
jiems prieinamas paslaugas. Daugelis apklaustų
nelydimų ir atskirtų vaikų pabrėžė, kad daugiau
vaikų užsiregistruotų, jeigu jie būtų informuojami ir
konsultuojami apie savo galimybes.

6

Individualusis registravimas: visi nelydimi ir atskirti
vaikai turėtų būti registruojami individualiai, ir tai
galėtų apimti biometrinių duomenų įregistravimą
Europos centrinėje duomenų bazėje, atsižvelgiant į
tai, kad biometriniai duomenys su amžiumi keičiasi.
Per apskritojo stalo diskusijas valstybės atstovai
sutiko, kad reikia duomenų bazės, tačiau dabartinė
sistema EURODAC nėra tam tinkamas sprendimas.
Sistema EURODAC pirmiausia yra susijusi su
prieglobsčio suteikimo procedūromis, ir joje vaikų
apsaugai skiriama nepakankamai dėmesio, kiek
reikėtų centrinėje duomenų bazėje. Pavyzdžiui,
atskirti vaikai privalo būti susieti su giminaičiais, su
kuriais jie keliauja, o atliekant geriausių interesų
vertinimą (GIV – žr. toliau tekste) būtų nustatoma,
ar pasilikimas su šeimos nariais atitinka geriausius
vaiko interesus, ar turėtų būti rastas alternatyvus
susitarimas dėl rūpybos. Visa registravimo sistema,
konkrečiai – duomenų bazė, turi apimti šiuos
apsaugos klausimus.

Amžiaus nustatymo procedūros

9

Amžiaus nustatymo procedūrų suvienodinimas
visoje Europoje: remiantis jau galiojančiomis
gairėmis, turėtų būti parengti amžiaus
nustatymo proceso standartai, ir jie vėliau
taptų nacionalinėmis teisinėmis sistemomis.
Rekomenduojama, kad šios gairės būtų parengtos
ES lygiu taikant platesnę apimtį nei vien
prieglobsčio suteikimas, nes amžiaus nustatymas
neapsiriboja prieglobsčio suteikimo procedūra,
bet iš tiesų apima daug daugiau sričių, pavyzdžiui,
teisę į švietimą, baudžiamąją atsakomybę
ir t. t. Nacionaliniai dalyviai turėtų užtikrinti,
kad atitinkamos institucijos žinotų ir suprastų
geriausiąją amžiaus nustatymo praktiką ir kad joms
būtų reguliariai organizuojami mokymai. Apskritojo
stalo diskusijoje dalyvaujantys valstybės atstovai
sutiko su būtinybe suvienodinti amžiaus nustatymo
procedūras įvairiose šalyse, kad būtų užtikrinta
geresnė ir labiau laiku suteikta pagalba ir apsauga
nelydimiems ir atskirtiems vaikams.

7

Atskiras registravimo būdas, skirtas nelydimiems
ir atskirtiems vaikams: išlaipinimo arba įvažiavimo
į šalį punktuose turėtų būti nustatyta atskira
vaikams pritaikyta registracijos eilė, kad nelydimi ir
atskirti vaikai ilgai nelauktų tose pačiose patalpose
su nepažįstamais suaugusiaisiais. Speciali
registracijos eilė turėtų reikšti specifinės vaikams
pritaikytos procedūros taikymo nelydimiems ir
atskirtiems vaikams pradžią. Tai gali apimti ir skubų
perkėlimą į kitas šalies provincijas, jeigu išlaipinimo
(tapatybės nustatymo) punkte šie poreikiai gali būti
nepatenkinti. Pavyzdžiui, neatidėliotinas globėjo
paskyrimas, amžių atitinkantis priėmimas ir greitai
suteikiama galimybė naudotis procedūromis.

11

10

11

Dviejų etapų amžiaus nustatymas: vadovaujantis
bendruoju principu, ne visiems vaikams turėtų būti
taikoma amžiaus nustatymo procedūra. Amžiaus
nustatymo procedūra turėtų būti taikoma vaikams
tik tuo atveju, jei iškyla pagrįstų abejonių dėl jų
amžiaus. Be to, pripažįstant sunkumus, su kuriais
susiduriama atliekant holistines ir daugiadisciplines
amžiaus nustatymo procedūras tapatybės
nustatymo punkte, ypač kai susiduriama su
keliais šimtais nelydimų ir atskirtų vaikų tuo pačiu
metu, amžiaus nustatymo procedūra turėtų būti
suskirstyta į šiuos etapus:

Vaikas niekuomet neturėtų padengti finansinių
savo amžiaus nustatymo išlaidų.

12

Veiksmingos teisių gynimo priemonės
įdiegimas: šios priemonės įdiegimas suteiktų
vaikams galimybę ginčyti sprendimą dėl amžiaus
nustatymo. Ši teisių gynimo priemonė galėtų būti
priskirta vaikų apsaugos peržiūros institucijos
(žr. skyrių apie geriausius interesus) ir vaikų
teisių ombudsmeno, nacionalinių žmogaus
teisių institucijų (NŽTI) arba atitinkamo teismo,
sprendžiančio jaunimo ir jo gerovės klausimus,
kompetencijai. Vaikas privalo turėti galimybę gauti
teisinę pagalbą ir konsultaciją, kad suprastų savo
teisę į teisių gynimo priemonę.

• visų pirma, atvykimo punkte, iškilus pagrįstai
abejonei dėl vaiko nurodyto amžiaus (kai jie
atrodo vyresni nei 18 metų amžiaus arba yra
užsiregistravę kaip vyresni nei 18 metų amžiaus),
vaiko apsaugos specialistas gali per kultūrinius
taikinamuosius tarpininkus nedelsdamas atlikti
preliminarų amžiaus nustatymą, kad užtikrintų
greitą ir veiksmingą įtraukimą į tinkamą pirmojo
priėmimo srautą. Amžiaus nustatymas turėtų
būti daugiausia grindžiamas vaiko pareiškimais
ir pateiktais dokumentais, taip pat kultūrinio
taikinamojo tarpininko (vaikų apsaugos specialisto)
susidarytu įspūdžiu;
• antra, iškilus abejonei dėl amžiaus nustatymo
rezultatų ir (arba) jo metodikos, turėtų būti atlikta
holistinė ir daugiadisciplinė (medicininė, socialinė,
kultūrinė, psichologinė) amžiaus nustatymo
procedūra įgyvendinant išplėstinį GIV (žr. 1
grafiką ir pastraipą toliau tekste), įskaitant vaiko
požiūrį, siekiant priimti pagrįstą ir dokumentais
patvirtintą sprendimą. Daugiadisciplinę amžiaus
nustatymo procedūrą gali atlikti ta pati grupė, kuri
atlieka išplėstinį GIV, siekiant sutaupyti išteklius,
kol vertinimas yra nepriklausomas ir atliekamas
atskirai nuo prieglobsčio suteikimo procedūros.

12
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Problemų nustatymas

priimti pagrindinius sprendimus vaikų, kuriems jie
yra paskirti, vardu ir vadovaudamiesi jų geriausiais
interesais. Per konsultacijas su nelydimais ir
atskirtais vaikais daugelis vaikų skundėsi, kad jie iš
viso neturėjo jokio globėjo arba jų globėjai dažnai
keitėsi.

Jeigu globėjai yra tinkamai parengti, aprūpinti
ir gauna tinkamą pagalbą, jie gali padėti įveikti
daugybę dabartinių sunkumų, su kuriais Europoje
susiduria nelydimi ir atskirti vaikai. Globėjas,
užmezgęs pasitikėjimu pagrįstus santykius ir
veikiantis kaip vaiko atstovas ir balsas, gali
užtikrinti, kad kiekviename proceso etape būtų
atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus mažinant
kontrabandininkų, neteisėta prekyba žmonėmis
besiverčiančių asmenų arba nusikalstamų
organizacijų įtaką. Šie santykiai taip pat paskatins
vaiką bendradarbiauti ir dalyvauti, pavyzdžiui,
surandant jo šeimą. Nelydimi ir atskirti vaikai,
kurie reguliariai bendravo su atsidavusiu globėju,
akcentavo iš jo gautą naudą daugelyje gyvenimo
sričių: nuo galimybės naudotis paslaugomis ir
tinkamo susitarimo dėl rūpybos iki prieglobsčio
suteikimo procedūros ir galimybės kelti klausimus
ir problemas.

Nors globos sistemos įdiegtos visoje Europoje,
ribotos investicijos į mokymus ir veiksmingą
paramą struktūroms kenkia jų efektyvumui.
Ekonomiškumo analizė, pagrįsta įrodymais iš
Škotijos ir Nyderlandų, įrodė, kad kvalifikuota
globėjo pagalba pagerino sprendimų priėmimo
procesus, lemiančius ne tik pozityvesnius
rezultatus, atitinkančius geriausius vaiko interesus,
bet ir teigiamą išlaidų ir naudos analizės rezultatą8.

„Pirmą kartą, kai ėjau į ministeriją, buvau
vienas. Būtų buvę geriau, jeigu mane būtų
lydėję, nes man tai buvo nauja situacija.“
Tarek Gashi*, 14 metų amžiaus jaunuolis iš
Albanijos

Tačiau iki šiol nelydimiems ir atskirtiems vaikams
skirtos globos paslaugos nebuvo vertinamos
taikant sisteminį požiūrį į vaikų apsaugą, o tai irgi
lemia nepakankamai suderintą požiūrį į globą
visose Europos šalyse, nes egzistuoja skirtingas
jų pareigų ir atsakomybės supratimas. Dažnai
globėjams tenka dvilypis vaidmuo: globėjo ir
teisinio atstovo, o tai gali lemti aiškumo dėl
kiekvieno vaidmens atsakomybės trūkumą. Be to,
dabartiniame kontekste globos sistemos dažnai
yra perkrautos ir daug kainuoja, ir paprastai
ilgai užtrunka, kol būna paskiriami globėjai,
tad tai turi neigiamų pasekmių nelydimiems ir
atskirtiems vaikams. Kai kuriose šalyse specialistai
pažymėjo, kad globėjai atstovauja ne daugiau
kaip 75 nelydimiems ir atskirtiems vaikams, tad vis
augantys atvykstančiųjų skaičiai globos sistemoms
kelia rimtų su pajėgumais susijusių problemų.

Vizija (tikslas)
Kiekvienam nelydimam ir atskirtam vaikui Europoje
užtikrinamas veiksmingas teisinis atstovavimas
ir paskiriamas kvalifikuotas nepriklausomas
globėjas iš karto nustačius tapatybę. Abu šie
asmenys aktyviai siekia įgyvendinti geriausius
vaiko interesus ir yra parengti tinkamai bendrauti
su vaiku ir reaguoti į vaiko apsaugos ir teisinius
poreikius.

Visame regione globėjai yra pernelyg užimti,
negali būti kruopščiai patikrinti ir dalyvauja siauros
apimties mokymuose, kaip patenkinti jų remiamų
vaikų poreikius. Taip pat dažnai jie neturi tinkamų
rekomendacijų ir negauna institucinės paramos
dėl jų vaidmens ir atsakomybės, o tai ypač kelia
didelį susirūpinimą, turint omenyje tai, kad globėjai
privalo užmegzti pasitikėjimu pagrįstus santykius ir
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Kelias į priekį
ir pagrindinės
gairės

pat užtikrintų geresnę kontrolę, nes institucija
turėtų būti reguliariai stebima ir vertinama. Į
Nyderlandų modelį įtraukta ir kompensavimo
schema, skirta vienam vaikui, užtikrinant didžiausią
ekonomiškumą ir lankstumą valdžios institucijoms
(jeigu derinama su mišriu savanorių / specialistų
modeliu, žr. toliau tekste). Pagaliau institucija yra
atsakinga už tinkamą globą ir tinkamos rūpybos
parinkimą, apsaugos ir sprendimų teikimą, nes tai
yra pagrindiniai globėjo uždaviniai.

1

Pastangos stiprinti globą: sustiprinta, veiksminga
ir efektyvi globos sistema padės sutaupyti
išteklių ir reaguoti į kitas sritis, kuriose yra
trūkumų (pavyzdžiui, atsižvelgimas į geriausius
interesus, susitarimai dėl rūpybos, išnaudojimo,
piktnaudžiavimo ir smurto prevencija, visapusiškų
sprendimų identifikavimas ir įgyvendinimas). Visų
pirma, pastangas reikėtų sutelkti į globos stiprinimą
dėl jos pagrindinio vaidmens laiku, veiksmingai
ir efektyviai užtikrinant apsaugą ir sprendimus
vadovaujantis geriausiais vaiko interesais. Jau
yra parengti konkretūs pasiūlymai dėl reformos,
atsižvelgiant į didelį atvykstančių asmenų skaičių9,
ir per apskritojo stalo diskusijas valstybių atstovai
priėmė bendrą susitarimą toliau analizuoti
esamą gerąją praktiką ir parengti bandomuosius
projektus, skirtus užtikrinti, kad globos sistemos
būtų supaprastintos ir veiksmingos.

„Aš turiu globėją. Jis man daug padėjo ir
parsivežė iš stovyklos į saugius namus.
Jis paaiškino procedūras, kurios turi būti
atliktos, taip pat manimi rūpinosi. Jis
davė man telefono numerį, kuriuo galiu
skambinti arba siųsti pranešimą, jeigu man
kažko reikėtų. Mano globėjas visada yra su
manimi, ir aš galiu pasikalbėti su juo, kai
tik to noriu.“
Atif Khan*, 16 metų amžiaus jaunuolis iš
Pakistano

3

Globėjai turi būti paskirti atvykimo / tapatybės
nustatymo punkte iškart arba be išankstinių
sąlygų (pavyzdžiui, neatsižvelgiant į tai, ar vaikas
pateikė prašymą, ar ketina pateikti prašymą dėl
prieglobsčio suteikimo). Tai yra labai svarbu ne
tik psichologiniam stabilizavimui ir pasitikėjimui
sukurti, bet ir konkrečiai vaiko apsaugai. Modelis
su viena įgaliotąja nepriklausoma globos institucija
užtikrina reikalingą lankstumą ir veiksmingą
valdymą, nes tam nereikia teismo sprendimų ar
kokios kitos administracinės procedūros prieš
paskiriant globėją. Laiku paskyrus globėją, taip pat
galime padėti sumažinti vaikų, dingusių iš globos
sistemos iš karto atvykus, skaičių.

2

Viena nepriklausoma globos institucija:
geroji praktika tokiose šalyse kaip, pavyzdžiui,
Nyderlandai, atskleidė vienos nepriklausomos
institucijos įsteigimo pranašumus, pripažintos
ir įgaliotos pagal įstatymus pasamdyti,
parengti, paskirti ir stebėti nelydimų ir atskirtų
vaikų globėjus. Siūloma sistema pasirodė
ekonomiškesnė ir užtikrino efektyvesnę
nelydimų ir atskirtų vaikų apsaugą nuo pat
pradžių10. Institucija turėtų būti specializuota ir
nepriklausoma, tai gali būti NVO arba valstybės
institucija, taip pat ji turėtų būti atskirta nuo
paslaugų ir globos teikėjų siekiant išvengti
interesų konflikto. Institucija gali dirbti tiek su
vaikais pabėgėliais ir migrantais, tiek su toje
šalyje gimusiais vaikais arba ne, atsižvelgdama į
kontekstą ir pajėgumus. Be globėjų kontrolės, ši
institucija taip pat atlieka pagrindinio kontaktinio
ir praktinę patirtį turinčio centro funkciją kalbant
apie vietos institucijas, taip atleidžiant jas nuo
atsakomybės koordinuoti šimtus globėjų. Tai taip
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4

5

Mišrus specialistų / savanorių modelis užtikrina
lankstumą reaguojant į staigų atvykstančiųjų
skaičiaus padidėjimą ir tuo pačiu metu laikantis
nustatytų standartų. Globos institucija būtų
atsakinga už pakankamo profesionalių globėjų
skaičiaus sutelkimą ir savanorių globėjų iš skirtingų
bendruomenių sąrašo sudarymą, kad būtų
užtikrintas tinkamas vaikų ir globėjų santykis. Per
apskritojo stalo diskusijas valstybės specialistai
sutiko, kad būtina nustatyti vienam globėjui
paskirtų nelydimų ir atskirtų vaikų skaičių siekiant
užtikrinti efektyvią globą. Tais laikotarpiais, kai
padidėja atvykėlių skaičius, savanorių sąrašas
padeda greitai išplėsti globėjų skaičių derinant
dviejų grupių patirtį (Vokietija yra geras pavyzdys)
ir puoselėjant įgūdžių ir patirties perdavimą tarp
šių grupių. Globos institucijos būtų atsakingos už
kompetencijomis pagrįsto įdarbinimo ir patikrinimo
procesą ir aiškių atsakomybės linijų tarp globėjo
ir institucijos nustatymą. Kai savanoriai paskiriami
globėjais, jiems turi būti taikomi tie patys standartai
kaip ir profesionaliems globėjams. Tai apima
kvalifikacijas, patikrinimo procedūras, mokymus,
stebėsenos mechanizmus ir atsakomybės
priemones. Savanoriams globėjams taip pat turėtų
būti taikomi profesionaliems globėjams parengti
elgesio kodeksai ir rašytinės rekomendacijos dėl
įdarbinimo, mokymų, stebėsenos, vertinimo ir
kontrolės. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
lyties ir kultūriniams aspektams. Kalbant apie
atskirtus vaikus, reikėtų apsvarstyti giminaičių
skyrimą globėjais. Tačiau ta pati patikrinimo ir
stebėsenos sistema turėtų būti taikoma bent jau iš
pradžių kitiems globėjams.

Kultūriniai taikinamieji tarpininkai turėtų
būti įtraukti į pagalbos grupę. Tiek globėjai,
tiek tinkamai parengti kultūriniai taikinamieji
tarpininkai turės užmegzti ryšį tarp vaiko, vaiko
bendruomenės, priimančiosios bendruomenės,
valstybės įstaigų ir valdžios institucijų. Paprastai
vertėjų nepakanka šiam vaidmeniui atlikti.
Patirtis, pavyzdžiui, Nyderlanduose, parodė, kad
pasitikėjimui užmegzti reikia daugiau nei vien
vertimo. Globos institucija būtų atsakinga už
kultūrinius taikinamuosius tarpininkus.

6

Užtikrinimas, kad globėjai būtų reguliariai
rengiami ir stebimi. Remiantis Apsaugos
priemonių iniciatyva, keturios pagrindinės
kompetencijos sritys yra labai svarbios globėjų
veiklos rezultatams: procesiniai ir teisiniai
klausimai; patikimo ryšio su vaiku užmezgimas;
psichosocialiniai klausimai, susiję su vaiku,
įskaitant konkrečiai nusikaltimų aukas vaikus;
kultūrinis taikinamasis tarpininkavimas ir
efektyvūs ryšiai su visais atitinkamais dalyviais ir
paslaugomis. Apskritojo stalo diskusijų dalyviai
sutarė, kad globėjai turėtų pereiti įdarbinimo,
patikrinimo ir stebėsenos etapus. Pagrindinių teisių
agentūros (angl. FRA) vadove apie globą11 taip pat
pateiktos gerosios rekomendacijos dėl turinio.
Laikantis gerosios praktikos, globėjai privalo turėti
galimybę susisiekti su daugiadiscipline specialistų
grupe, kad ji galėtų jiems suteikti profesinių žinių,
patarimų ir pagalbą vykdant globos pareigas.
Specialistai pasiūlė santykį vieno kontrolieriaus
su 30 globėjų. Tačiau siekiant užtikrinti kokybę ir
pasitenkinimą taip pat turi būti atliekami reguliarūs
vaikų dalyvavimo vertinimai ir įdiegtas prieinamas
skundų nagrinėjimo mechanizmas.

„Kai aš esu nepatenkintas, apie tai
pasikalbu su kultūriniu taikinamuoju
tarpininku.“
Saquip Zubair*, 16 metų amžiaus jaunuolis
iš Pakistano
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Visų Europos nacionalinių globos institucijų
tinklo / federacijos įsteigimas. Vienos centrinės
globos institucijos modelis padės įgyvendinti
kitus geresnio tarptautinio koordinavimo ir
informacijos dalijimosi tikslus. Federacija galėtų
padėti standartizuoti globos praktiką ir organizuoti
mokymus. Ji taip pat galėtų palengvinti dalijimąsi
informacija apie individualius atvejus, laikantis
duomenų apsaugos principų, jeigu nelydimas
ir atskirtas vaikas būtų perkeltas į kitą šalį. Šiuo
metu globėjui yra beveik neįmanoma identifikuoti
kolegų kitose šalyse ir su jais bendrauti.

Globai turėtų būti taikomas holistinis metodas,
aprašytas FRA vadove. Globėjai turėtų nuspręsti
dėl kiekvieno aspekto, kuris yra susijęs su
vaiku, ir būti atsakingi, kad kiekvienu etapu būtų
atsižvelgta į jo geriausius interesus. Globėjas
turėtų būti pirminis kontaktinis asmuo visais su
vaiku susijusiais klausimais ir būti tarpininkas tarp
vaiko ir priimančiosios bendruomenės, atitinkamų
valdžios institucijų, paslaugų teikėjų ir institucijų.
Specialistai, dalyvavę apskritojo stalo diskusijoje,
siūlo atskirti globos ir teisinio atstovavimo
funkcijas, kad būtų nustatyta veiksminga patikros
ir kontrolės procedūra ir sumažintas globėjams
tenkantis darbo krūvis. Konsultacijose dalyvavusios
valstybės sutiko su tokiu atskyrimu. Reikėtų
ne tik paskirti globėjus, bet ir suteikti galimybę
gauti nemokamą teisinę patyrusių teisininkų
konsultaciją arba būti jų atstovaujamiems pagal
poreikį atliekant visas procedūras. Globa neturėtų
baigtis suėjus 18 metų, ji turėtų tęstis iki 21 metų
(kaip Šiaurės Airijoje), atitinkamai atsižvelgiant
į jaunimo nuomonę. Pagaliau globėjas turėtų
mobilizuoti priimančiosios bendruomenės paramos
mechanizmus, kad suteiktų vaikui geriausią
priežiūrą.

8

ES fondo sukūrimas siekiant padėti įkurti
ir sustiprinti globos institucijas bei remti jų
pastangas įdarbinant globėjus, organizuojant
jiems mokymus ir vykdant jų stebėseną. Šis fondas
galėtų būti administruojamas bendradarbiaujant
su Europos nacionalinių globos institucijų įsteigtu
tinklu / federacija ir turėti aiškius finansavimo
kriterijus (pavyzdžiui, strategiją ir jos įgyvendinimo
planą, nustatytas procedūras, tam tikrą jau
įdarbintų globėjų skaičių). Siekiant išvengti
interesų konflikto, kaip naudojamos šio fondo
lėšos, galėtų kontroliuoti ES institucija.

10

Skundų nagrinėjimo mechanizmas su
neatidėliotinomis tolesnėmis priemonėmis,
skirtomis užtikrinti kokybei ir žalos prevencijai,
turėtų būti įdiegtas ir apie jį turėtų būti informuotas
kiekvienas nelydimas ir atskirtas vaikas. Skundų
nagrinėjimo mechanizmai turėtų būti susieti su
globos institucijomis, tačiau jie taip pat gali būti
siejami su vaikų apsaugos peržiūros institucija
(žr. toliau tekste). Taip vaikas gali išreikšti savo
nesutikimą dėl paskirto globėjo.
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Susitarimai dėl
rūpybos ir tinkamų
paslaugų teikimas
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Problemų nustatymas

susitariama dėl rūpybos, šis susitarimas dažnai iš
karto nutrūksta, kai vaikams sueina 18 metų.

Susitarimo dėl rūpybos ir tinkamų paslaugų,
atitinkančių specifinius berniukų ir mergaičių
poreikius, teikimas yra labai svarbus ne tik vaikų
gerovei ir apsaugai, bet ir jų tobulėjimo, ateities
perspektyvoms. Tačiau susitarimų dėl rūpybos
sistemoms visoje Europoje trūksta pajėgumų arba
kokybės, arba abiejų dalykų. Pernelyg dažnai
žodžiai „pastogė“ arba „apgyvendinimas“ yra
klaidingai vartojami kaip susitarimų dėl rūpybos
sinonimas, o socialiniams ir psichologiniams
komponentams (psichinei sveikatai ir
psichosocialinei paramai, švietimo ir sveikatos
priežiūros paslaugoms) skiriama nepakankamai
dėmesio.

„Labai svarbu, kad nelydimi ir atskirti
vaikai turėtų galimybę iš karto surasti
pagalbininkų, kad jie padėtų jiems per
registravimo ir apgyvendinimo procesą,
kitaip jie nuolat yra kontrabandininkų
taikinys, ypač jeigu jie vieni.“
Naima Malik*, 17 metų amžiaus mergina iš
Afganistano
Be to, nacionalinių ir tarptautinių paslaugų teikėjai
dar negalėjo nustatyti pakankamos minimalių
paslaugų aprėpties, kad ji patenkintų labai
specifinius nelydimų ir atskirtų vaikų Europoje
poreikius ir riziką. Tai ypač pasakytina apie
psichinės sveikatos ir psichosocialinės paramos
paslaugų teikimą. Atsižvelgiant į didelį nelydimų
ir atskirtų vaikų bei kitų vaikų, kenčiančių
nuo psichologinio išsekimo, skaičių, tinkamo
atsako trūkumas turi poveikį jų gyvenimams ir
bendruomenėms bei visuomenėms, kuriose
jie gyvena. Švietimo ir poilsio trūkumas didina
išsekimą ir kenkia vaikų ateities perspektyvoms ir
stabilumui.

Pirmenybė dažnai teikiama didelės apimties
institucinei priežiūrai, o ne kitoms susitarimų
dėl rūpybos formoms, nesvarbu, kad ekspertai
ir specialistai visuotinai pripažįsta, jog tokie
susitarimai dažnai lemia (seksualinį) išnaudojimą,
smurtą ir nusikalstamą veiklą bei didelį
psichologinį išsekimą, taip pat reikalauja daug
daugiau išlaidų (vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu)
nei globos šeimose sistema12. Rūpybos sistemos,
pavyzdžiui, maži grupinio gyvenimo namai arba
globos šeimose sistemos, dažnai yra geriausi
galimi susitarimai dėl rūpybos. Deja, šios sistemos
yra retai įgyvendinamos, namai daugiausia
perkrauti arba neskirti vaikams su specialiaisiais
poreikiais. Blogiausiais atvejais nelydimi ir atskirti
vaikai turi ilgiau pasilikti bendruosiuose priėmimo
centruose arba net sulaikymo centruose dažnai
su suaugusiaisiais, netinkamomis sąlygomis ir be
specifinių, vaikams skirtų paslaugų. Nelydimi ir
atskirti vaikai dažnai susiduria su didele saugumo,
bendros apsaugos, fizinės ir psichinės sveikatos
rizika. Valdžios institucijos ir kiti dalyviai dar negali
užtikrinti tinkamo atsako, kad padėtų išvengti ir
sumažinti padidėjusią smurto ir priekabiavimo,
įskaitant seksualinį smurtą, riziką apskritai ir
susitarimuose dėl rūpybos. Nelydimi ir atskirti
vaikai dažnai ilgai sulaikomi, nes sunku nustatyti
tapatybę ir rasti kvalifikuotą globėją. Įvairios
priėmimo sąlygos ir skirtingos integracijos
perspektyvos, dominuojančios skirtingose Europos
valstybėse, prisideda prie judėjimo pirmyn ir kelia
vaikams dar didesnį pavojų. Net ir tuo atveju, jeigu

Prieigos prie formaliojo švietimo trūkumas
turi ilgalaikį poveikį vaikų tobulėjimui, kaip
ir priimančiosioms bendruomenėms. Visi
specialistai ir vaikai, su kuriais buvo konsultuotasi,
patvirtino, kad skirtingos pabėgėlių ir migrantų
bendruomenės dar nėra visam laikui įtrauktos į
paslaugų ar apsaugos teikimo procesą. Yra tik
keli pavyzdžiai, kai buvo mobilizuojama diaspora
arba neseniai atvykusios bendruomenės. Tačiau
Nyderlandų globos organizacija NIDOS nustatė,
kad, remiantis jos patirtimi, šie pavyzdžiai dažnai
buvo sėkmingi, ir vaikai jautė, kad jiems padeda
žmonės, suprantantys, iš kur jie atvyko ir ką jie
išgyvena.

„Keli girti vaikinai ateina į mūsų kambarį
vidurnaktį, kartais net tris kartus per naktį!
Mums taip pat reikia miegoti, mes einame į
mokyklą, tačiau jie mums trukdo.“
Mohammed Hassan*, 16 metų amžiaus
jaunuolis iš Afganistano
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„Būtų puiku, jeigu visa tai [registravimas,
gabenimas ir paslaugos] būtų organizuota,
ir aš taip nebijočiau prašyti policijos ar kitų
organizacijų teikiamų paslaugų.“
Fayaz Khan*, 17 metų amžiaus jaunuolis iš
Afganistano

1

Regioninės, daugiašalės ar net nacionalinės
atvejų valdymo sistemos dar neveikia. Tai lemia
informacijos apie individualius atvejus praradimą,
stabdo veiksmingą ir tikslinį paslaugų teikimą
šalyse ir trukdo įgyvendinti sprendimus, priimtus
vadovaujantis geriausiais vaikų interesais. Tai taip
pat menkina gebėjimą stebėti vaikų būklę ir jų
poreikius.

Dviejų etapų metodo taikymas susitarimuose dėl
rūpybos: turėtų būti užtikrintas amžių atitinkantis
pirmasis priėmimas neatidėliotinais saugumo ir
apsaugos tikslais, pageidautina pagal amžių ir
lytį suskirstytuose grupinio gyvenimo namuose,
kuriuose gyventų ne daugiau kaip 15–20 kitų
vaikų. Tuo pačiu metu (žr. 1 grafiką) turi būti
paskirtas globėjas, kad inicijuotų (bet ne atliktų)
išplėstinį daugiadisciplinį GIV. Jį atlikus, bus
nustatytas vidutinio laikotarpio susitarimas dėl
rūpybos, kol bus rastas visapusiškas sprendimas.
Globėjas turėtų nustatyti specifinius poreikius,
akcentuotus GIV, kad būtų galima suteikti tikslinę
pagalbą.

Vizija (tikslas)
Visi nelydimi ir atskirti vaikai Europoje turi
galimybę naudotis saugiais, apsaugančiais ir
jų amžių atitinkančiais susitarimais dėl rūpybos
(bet jie neatima jų laisvės) ir paslaugomis, ypač
psichinės sveikatos, psichosocialinės paramos
ir švietimo paslaugomis, lygiai kaip ir kiti vaikai,
gyvenantys bendruomenėje.

2

Įstaigos, kuri stebėtų priėmimo sąlygas,
įsteigimas arba įgaliojimas ir nustatymas, ar
priėmimo centrai atitinka standartus. Ši įstaiga
turėtų būti nepriklausoma nuo tų, kurios teikia
paslaugas, ir turėti nacionalinę perspektyvą.
Vėlgi vaikų teisių ombudsmenas arba nacionalinė
žmogaus teisių institucija galėtų perimti šią
funkciją. Įstaiga turėtų stebėti, teikti konsultacijas
dėl patobulinimo ir žymėti likusius trūkumus.

Tinkami susitarimai dėl rūpybos taip pat apima
veiksmingas atvejų valdymo sistemas ir seksualinio
bei lytimi pagrįsto smurto rizikos prevenciją ir
sumažinimą. Sulaikymas migracijos kontrolės
tikslais niekuomet neatitinka geriausių vaiko
interesų, tad turi būti uždraustas.

„Svarbu, kad valdžios institucijos įsteigtų
specialų centrą, ir jis teiktų visapusišką
pagalbą vieniems likusiems vaikams. Tame
centre naudotojai galėtų rasti teisininkų,
socialinių darbuotojų, psichologų, gydytojų
ir informacijos apie viską, ko jiems reikia.“
Tawab Zahir*, 17 metų amžiaus jaunuolis iš
Afganistano
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Tiksliniai susitarimai dėl rūpybos ir paslaugų
teikimas: turėtų būti užtikrintas platus susitarimų
dėl rūpybos spektras, apimantis skirtingus
nelydimų ir atskirtų vaikų poreikius ir aplinkybes,
įskaitant pusiau savarankiškus prižiūrimus
namus, mažus grupinio gyvenimo namus ir globą
šeimose. Atsižvelgiant į ribotus pajėgumus,
rūpyba ir paslaugos turi būti parenkamos pagal
konkrečiu atveju nustatomus specifinius poreikius.
Ne kiekvienam nelydimam ir atskirtam vaikui
reikalinga pagalba kiekvienoje srityje. Kai kuriems
vaikams gali neprireikti specifinių paslaugų
arba jiems trumpam laikotarpiui gali prireikti tik
nedidelės pagalbos. Tarpžinybinėje psichinės
sveikatos ir psichosocialinės paramos piramidėje13
numatytos tvirtos rekomendacijos, kada turi būti
inicijuojamos psichinės sveikatos intervencijos.
Vėlgi globėjai, padedami kultūrinių taikinamųjų
tarpininkų, nustato specifinius poreikius ir
parengia tikslinį atsaką. Tas pats metodas gali būti
naudojamas tinkamam apgyvendinimui nustatyti.
Būtų idealu, jeigu jaunesniems vaikams (iki 15 metų
amžiaus) būtų skiriama globa šeimose, o vyresni
vaikai galėtų būti apgyvendinti grupinio gyvenimo
namuose. Apklausti nelydimi ir atskirti vaikai,
kurių dauguma buvo vyresni nei 15 metų amžiaus,
nurodė mažus grupinio gyvenimo namus arba
pusiau savarankiško gyvenimo namus kaip jiems
labiausiai patinkantį susitarimą dėl rūpybos.

Neatidėliotinas psichinės sveikatos ir
psichosocialinės paramos bei formaliojo
švietimo paslaugų stiprinimas siekiant sumažinti
ilgalaikį psichologinį poveikį vaiko tobulėjimui.
Bendruomenėse įgyvendinami mechanizmai
dažnai yra veiksmingiausi (įskaitant išlaidas) norint
įveikti psichologinį išsekimą. Kultūriniai taikinamieji
tarpininkai gali palengvinti bendravimą su vaiko
bendruomene ir nurodyti, kaip geriausiai būtų
galima įtraukti juos į rūpybos teikimą (pavyzdžiui,
žaidimo grupės su lydimais vaikais, diskusijų
grupės, sportas). Nelydimiems ir atskirtiems
vaikams kuo greičiau turėtų būti suteikta galimybė
dalyvauti švietimo sistemoje. Neformalusis ir
savaiminis švietimas gali būti naudingas trumpuoju
laikotarpiu siekiant pašalinti galimus trūkumus,
tačiau jis negali ir neturėtų pakeisti galimybės
dalyvauti formaliojo švietimo sistemoje (pavyzdžiui,
mokyklose ir profesinio rengimo įstaigose).

5

Bendruomenėje teikiamos globos šeimose
stiprinimas, nes tai yra apsaugą užtikrinantis ir
pats ekonomiškiausias susitarimas dėl rūpybos.
Nyderlanduose globos šeimose modelis, pagal
kurį vaikai gyvena savo bendruomenės šeimose,
įrodė ekonominę naudą ir vertę ir užtikrino pačią
tinkamiausią rūpybą. Tačiau, kaip ir kiekvienos
globojančios šeimos atveju, reikalingas detalus
patikrinimas, pavyzdžiui, per globos instituciją, ir
kruopšti stebėsena siekiant iš karto nustatyti vaikui
daromą žalą. Senų ir naujų vaikus globojančių
šeimų tinklai padeda dalytis patirtimi ir parengti
naujas globojančias šeimas.

Nacionaliniu arba net regioniniu lygmeniu suderinti
pažeidžiamumo kriterijai padeda nustatyti tikslinę
paramą. Taikomą metodą gali padėti suvienodinti
paprastas sąrašas, kuriame apibrėžiamos įvairios
grupės, jų specifiniai poreikiai ir joms reikalingos
paslaugos. Ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas atskirtiems vaikams, nes jiems taip
pat reikalinga apsaugą užtikrinančios aplinkos
teikiama nauda, nors jiems ir padeda jų giminaičiai.

6

Europos minimalių standartų ir gerosios
praktikos parengimas14. Turėtų būti atliekama
regioninė įvairių metodikų, programų išlaidų ir
naudos analizė. Pagal tai specialistai rekomendavo
parengti geriausiosios praktikos vadovą. Jis
būtų pagrįstas žiniatinkliu ir skirtas vaikams ir su
vaikais dirbantiems specialistams (mokytojams,
teisininkams, medikams). Viešai prieinamas
vadovas, parengtas ir vaikams pritaikyta kalba,
padėtų ne tik informuoti, bet ir stebėti paslaugų
teikėjus.
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9

Tęstinės rūpybos užtikrinimas, kai vaikams
sueina 18 metų, ir palaipsnis vaikų perkėlimas iš
vienos apsaugos sistemos į kitą.

Regioninio, žiniatinkliu pagrįsto atvejų valdymo
mechanizmo sukūrimas siekiant užtikrinti rūpybos
tęstinumą ir dalijimąsi informacija. Tokia sistema
galėtų būti įdiegta globos institucijų federacijoje,
ir ji turėtų būti pagrindinė atvejų valdytoja. Atvejų
valdymo sistemoje turėtų būti dokumentuojami
visi sprendimai ir žingsniai, atlikti vaiko naudai, ir
pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų,
laikantis nacionalinių ir tarptautinių duomenų
apsaugos standartų. Be to, atvejų valdymo
sistema gali generuoti statistinius metaduomenis
(pavyzdžiui, apie kilmę, situaciją, pažeidžiamumą)
ne tik nacionalinei, bet ir regioninei tendencijų
analizei, o jie gali būti naudojami programavimo
tikslais.

8

Paslaugų teikėjų, įskaitant savanorių grupes,
koordinavimo stiprinimas. Valdžios institucijos
turėtų būti atsakingos už koordinavimą, siekdamos
užtikrinti, kad būtų užpildytos spragos ir kad
vaikams, kuriems reikia pagalbos, būtų skirta
tinkama parama. Turi būti sudarytas paslaugų
teikėjų planas, kad būtų nustatytas tų pačių
paslaugų teikimas, atkartojimas arba spragos,
taip pat suderintos ir įformintos SVP ir planavimo
dokumentai, kuriuose būtų detaliai nurodyta kas,
kada ir ką turėtų atlikti. Koordinavimo struktūrose
turėtų būti naudojamos naujos techninės
priemonės, padedančios palaikyti bendravimą
ir sumažinti išlaidas (t. y. žiniatinkliu pagrįstos
koordinavimo platformos, veikiančios keliose
šalyse).

„Stovykloje nėra gerų sveikatos priežiūros
paslaugų – ten yra tik viena gydytoja, ir ji
negali būti atsakinga už visus.“
Wahed Ahmed*, 17 metų amžiaus jaunuolis
iš Afganistano
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Visapusiški sprendimai,
priimti vadovaujantis
geriausiais vaikų interesais
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Problemų nustatymas

prizmę, ir geriausių vaiko interesų, o tai reiškia, kad
geriausi vaiko interesai nėra svarbiausias dalykas, į
kurį atsižvelgiama.

Teigiami rezultatai vaikams ir priimančiosioms
bendruomenėms gali būti užtikrinami tik tuo atveju,
jeigu vaikams suteikiami ilgalaikiai sprendimai,
priimti vadovaujantis jų geriausiais interesais.
Neturėdami šios galimybės, vaikai ir toliau keliaus
be reguliarių procedūrų, susidurdami su didesne
rizika, o ji gali lemti priekabiavimą, smurtą,
išnaudojimą ir net mirtį. Tačiau sprendimai dažnai
pateikiami ribotai, jie ne visuomet pagrįsti tvirtomis
procedūromis, užtikrinančiomis geriausius vaiko
interesus. Vis dar ribotas dėmesys skiriamas
vidutinio ir ilgojo laikotarpio sprendimams.
Tačiau sprendimai yra labai svarbūs normaliai
padėčiai ir stabilumui (pakartotinai) užtikrinti.
Kaip pastebėta neseniai UNHCR ir Moterų
pabėgėlių komisijos organizuotose Pasaulio
pabėgėlių jaunimo konsultacijose, vienas iš
pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų
vaikams ir jaunimui pabėgėliams yra galėjimas
pasinaudoti galimybėmis ir teigiamomis ateities
perspektyvomis.

Be to, sprendimų pateikimas vis dar vertinamas
iš nacionalinės, bet ne regioninės pozicijos, o
tai lemia sunkumus nelydimiems ir atskirtiems
vaikams pasinaudoti alternatyviais keliais tiek
Europoje, tiek už jos ribų. Rimta kliūtis – ilgalaikių
sprendimų įforminimo laikas, nes procedūros gali
užtrukti kelis mėnesius ar net metus, įskaitant
šeimos susijungimą. Šeimos susijungimas pagal
Dublino reglamentą dažnai yra sunkus ir ilgas
procesas, tad dėl to nelydimi ir atskirti vaikai
dažnai griebiasi nelegalaus judėjimo į priekį.
Perkėlimas iš Graikijos ir Italijos yra labai ribotas,
nes vos kelios šalys priima nelydimus ir atskirtus
vaikus perkėlimui15, ir tai yra labai ilgas procesas16.
Be to, nacionalinėse teisinėse sistemose apribotas
šeimos susijungimas numatant privalomą laukimo
laiką iki susijungimo ir šeimos susijungimą
apribojant tik su tėvais.

„Būtų geriau, jeigu keliaučiau su savo
šeima arba keliais giminaičiais. Ši kelionė
yra tokia sunki ir pavojinga.“
Ali Jibril*, 17 metų amžiaus jaunuolis iš
Libijos

„Manau, kad ES šalys turėtų susitarti ir
pasiūlyti švietimo ir integracijos programų
be šio baimės proceso.“
Khalil Kateb*, 17 metų amžiaus jaunuolis iš
Alžyro

Vizija (tikslas)
Visapusiškų, patvarių sprendimų, skirtų
nelydimiems ir atskirtiems vaikams, identifikavimas
ir pateikimas yra siauros apimties, jiems trūksta
lankstumo, juose yra sisteminių trūkumų, o jų
buvo dar prieš krizę. Sprendimų identifikavimas
retai grindžiamas geriausiais vaiko interesais.
Tokių procedūrų dar nėra beveik visose Europos
šalyse. Paprastai numatoma, kad šeimos
susijungs paskirties šalyse, net nesvarstomos
kitos alternatyvos, kurios gali būti priimtos
vadovaujantis geriausiais vaiko interesais, įskaitant
šeimos susijungimą saugioje trečiojoje šalyje,
kurioje vaikas anksčiau gyveno su savo šeimos
nariais. Specialistai akcentavo, kad ir toliau
išlieka konfliktas tarp nacionalinės migracijos
politikos, kurioje alternatyvos analizuojamos per
prieglobsčio suteikimo, o ne vaikų apsaugos

Visiems nelydimiems ir atskirtiems vaikams
pateikiamas sprendimas – jis yra ilgalaikis ir
priimtas vadovaujantis jų geriausiais interesais per
pagrįstą laikotarpį, nesukeliant vaikui rizikos.

33

Kelias į priekį
ir pagrindinės
gairės

3

Kiekvienas visapusiškas sprendimas turi būti
pagrįstas GIN, o jis yra grindžiamas GIV. Be to,
nuspręsti dėl visapusiškų sprendimų turėtų vaikų
apsaugos institucija, o ne prieglobsčio suteikimo
institucija, atsižvelgdama į atitinkamas teisines
sistemas, kuriomis vadovaujasi abi šios institucijos.
Tai užtikrina tinkamas praktines žinias ir mažina
interesų konfliktą (geriausi vaiko interesai, palyginti
su migracijos kontrolės interesais).

1

ES valstybės narės turėtų parengti visapusiškų
sprendimų sistemą, kurioje būtų suderinami
visi galimi visapusiški sprendimai ir skirtingos
procedūros regioniniame protokole / SVP.
Pavyzdžiui, turi būti parengtos arba pakeistos
suderintos Europos SVP, skirtos šeimos
susijungimui įforminti. Turi būti stiprinamas
nacionalinių Dublino reglamento skyrių Europos
prieglobsčio paramos biuro (EASO) tinklas, o
koordinavimas turi būti oficialiai įtvirtinamas,
pavyzdžiui, per mainų programas arba nuolatinius
šalies darbuotojų / ryšių palaikymo pareigūnų
dislokavimus (pavyzdžiui, kaip parodė programa
„JK Dubs“), arba vienos paskirtos tarptautinės
arba Europos agentūros, koordinuojančios tinklą ir
įforminančios šeimos susijungimą, įsteigimą.

4

Visapusiškų sprendimų pasiūla turi būti išplėsta,
orientuota daugiausia į geriausius vaiko
interesus. Neturėtų būti daroma prielaida, kad
prieglobsčio suteikimas automatiškai atitinka
geriausius vaiko interesus. Turėtų būti svarstomas
šeimos susijungimas šeimos pirmojo prieglobsčio
šalyje arba kilmės šalyje (jeigu vaikui nereikia
tarptautinės apsaugos), derinamas su šalyje
įgyvendinama paramos programa. Tačiau reikia
apsvarstyti ir integravimą į nacionalines vaikų
apsaugos sistemas net ir tuo atveju, jeigu vaikui
nereikia tarptautinės apsaugos, tačiau jis neturėtų
būti grąžinamas, nes toks grąžinimas neatitiktų jo
geriausių interesų.

2

Visapusiškų sprendimų nustatymas ankstyvuoju
etapu siekiant sutaupyti išteklius ir laiką.
Pradėkite svarstyti visapusiškus sprendimus nuo
tapatybės nustatymo momento ir laikykite juos
procesu, apimančiu daugiau nei vien pagalbą
skubiu atveju ir apsaugą. Tai gali lemti rūpybos
tęstinumą ir ilgalaikį teigiamą poveikį vaikui.
Paskirtas globėjas turėtų prisiimti visapusiškų
sprendimų koordinatoriaus vaidmenį – jis
turėtų parengti visapusiškų sprendimų planą,
remdamasis išplėstiniu GIV ir šeimos paieška, kad
tie sprendimai vėliau taptų GIN komisijos diskusijų
dalimi.

5

Be to, visapusiškų sprendimų priėmimą turėtų
palengvinti bendrieji kriterijai ir tarpusavio
pripažinimas (amžiaus nustatymas, šeimos ryšiai,
globa), kaip aprašyta pirmiau tekste. Pirmiau
nurodyta daugiašalė atvejų valdymo sistema,
įdiegta Europos globos institucijų federacijoje,
taip pat galėtų palengvinti greitą apsikeitimą
informacija apie atskirus atvejus ir padėti užtikrinti
nuolatinę rūpybą ir vaiko būklės stebėseną. Tai
dar kartą patvirtintų, kad būtų geriausia, jeigu
visapusiškų sprendimų sistema būtų priskirta
globos institucijų federacijos kompetencijai.
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6

Socialinės įtraukties bei dalyvavimo ir įgūdžių
stiprinimo galimybių vaikams, laukiantiems
su jų ateitimi susijusių sprendimų, skatinimas.
Didinkite bendruomenių informuotumą apie
socialinės įtraukties poreikį ir jos naudą. Skatinkite
socialinę įtrauktį, įtraukdami vaikus į sporto ir kitą
laisvalaikio veiklą bendruomenėje. Užtikrinkite
rūpybos ir paramos priemones, kad jos būtų
taikomos ir po 18 gimtadienio, skatinkite socialinę
integraciją bei švietimo ir profesinės integracijos
priemones, skirtas padėti atgauti fizinėms /
dvasinėms jėgoms ir stiprinti vaikų įgūdžiams ir
ištekliams. Globėjas čia ir vėl atlieka pagrindinį
vaidmenį, tačiau jam turi būti suteikti reikalingi
įgaliojimai.

35

© UNHCR / J. Bävman / Švedija, 2015 m. lapkritis

5
Vaikų dalyvavimas
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Kelias į priekį
ir pagrindinės
gairės

Problemų nustatymas
Su vaikais nuolat nesikonsultuoja nė vienas dalyvis
(valstybės institucijos, tarptautinė organizacija,
NVO, pilietinės visuomenės organizacijos) dėl
jų požiūrio, atsižvelgiant į jų amžių ir brandą,
taip pat jie nėra dažnai įtraukiami į bendrąjį
programos planavimą ir įgyvendinimą. Tai ne
tik pažeidžia jų teises, bet ir paverčia juos vien
rūpybos ir paramos gavėjais, o ne aktyviais
teisių turėtojais, ir neigiamai veikia kitu atžvilgiu
perspektyvias programas ir projektus. Valstybės
retai įtraukia arba įgyvendina nuolatinį privalomąjį
konsultavimąsi su vaikais į savo politiką ir teisinę
sistemą. Be to, tik labai nedaug vietos valdžios
institucijų reguliariai atlieka dalyvavimo vertinimus,
kuriuose prašoma berniukų ir mergaičių pateikti
nuomonę apie su jais susijusius klausimus, nors
vaikų dalyvavimas yra Vaiko teisių konvencijos
(VTK) pagrindas. Vienas pagrindinis sunkumas
šiuo atžvilgiu yra pakankamo vertėjų, ypač vertėjų
moterų, skaičiaus trūkumas.

1

Vaikų informavimas kiekvienu projekto etapu apie
kitus etapus ir jų pasirinkimo galimybes. Dauguma
nelydimų ir atskirtų vaikų, su kuriais buvo
konsultuojamasi, akcentavo informacijos trūkumą,
kaip pagrindinę spragą ir esminę nepakankamo
atsako priežastį.

2

Užtikrinimas, kad tiek vaikų apsaugos, tiek
prieglobsčio suteikimo institucijos konsultuotųsi
su nelydimais ir atskirtais vaikais visais klausimais,
susijusiais su jų atveju. Dėl šios priežasties
konsultavimasis su nelydimais ir atskirtais vaikais
turėtų būti oficialiai įtvirtintas nacionalinėje
reguliavimo sistemoje. Nacionalinė globos
institucija arba vaikų teisių ombudsmenas
galėtų būti įgalioti reguliariai atlikti dalyvavimo
vertinimus su visomis nelydimų ir atskirtų vaikų
amžiaus, lyties ir įvairovės grupėmis. Per apskritojo
stalo diskusijas valstybės atstovai susitarė dėl
dažnesnio vaikų įtraukimo ir konsultavimosi su
jais atskirais atvejais, tačiau taip pat pabrėžė
įtraukimo planavimo ir programos įgyvendinimo
lygmeniu būtinybę. Šie vertinimai turėtų apimti
tikslinių grupių diskusijas su įvairiomis grupėmis,
jų dabartinės situacijos, požiūrio ir nuomonių
aptarimą. Rezultatų ataskaita turėtų būti plačiai
dalijamasi su paslaugų teikėjais siekiant pateikti
informaciją visam programavimo procesui, taip pat
skelbiama viešai, kad būtų užtikrinta atskaitomybė,
atsižvelgiant į vaikų požiūrį.

„Neturiu nieko, į ką galėčiau kreiptis ir kas
turėtų įtakos. Tikriausiai mane išmestų iš
stovyklos, jeigu pasiskųsčiau.“
Abdul Ghazoor*, 16 metų amžiaus
jaunuolis iš Afganistano

Vizija (tikslas)
Su nelydimais ir atskirtais vaikais konsultuojamasi
visoje Europoje, o jų požiūris įtraukiamas į
kiekvieną sprendimą, kuris turi jiems poveikį, ir į
programas, parengtas ir įgyvendintas jų poreikiams
patenkinti.
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„Pasitikėkite vaikais, kad jie galėtų
nebijodami pareikšti savo nuomonę. Mūsų
turėtų būti klausiama, ko mes norime,
žodžiu, o ne raštu. Aš dalyvaučiau, nes
noriu pagerinti mūsų situaciją.“
Jangi Shah*, 16 metų amžiaus jaunuolis iš
Afganistano

Bendruomenių pasitelkimas ir sudarymas
konsultacinės pagrindinių informatorių
grupės, į kurią būtų įtraukti atstovai iš skirtingų
bendruomenių, su kuriomis vietos ir nacionalinės
valdžios institucijos reguliariai konsultuojasi dėl
programavimo klausimų.

3

Užtikrinimas, kad nelydimi ir atskirti vaikai būtų
informuoti ir turėtų prieigą prie nacionalinių
atsiliepimų ir skundų nagrinėjimo mechanizmų
(pavyzdžiui, per karštąją liniją, žiniatinklį,
tiesioginius trumpuosius pranešimus), per kuriuos
jie galėtų iškelti rūpimas problemas. Suteikite
vaikams galimybę pasinaudoti teisingumu ir
reikalauti kompensacijos už jų teisių pažeidimus.
Karštosios linijos galėtų būti viena priemonė,
tačiau nacionalinė globos institucija ir vaikų
apsaugos peržiūros institucija (t. y. ombudsmenas,
NŽTI, teismas, sprendžiantis bylas, susijusias su
vaikų gerove) turėtų numatyti skundų nagrinėjimo
mechanizmus. Taikant atsiliepimų ir skundų
nagrinėjimo mechanizmus skundai turėtų būti
dokumentuojami, laikantis konfidencialumo, taip
pat turi būti užtikrinti tolesni veiksmai. Jeigu nėra
dokumentacijos, tolesnių veiksmų ir atsako vaikui,
mechanizmu bus nepasitikima, tad nebus juo ir
naudojamasi.

„Norėčiau turėti galimybę padėti kitiems
paaugliams, kaip aš. Tikiuosi, kad, mums
pradėjus kalbėti garsiau, kas nors mus
išgirs.“
Mustafa Fenni*, 17 metų amžiaus jaunuolis
iš Alžyro
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Geriausi vaiko
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Problemų nustatymas

Siekiant įvertinti ir nustatyti geriausius vaiko
interesus reikia atsižvelgti į visus veiksnius.
Tačiau Europoje vyrauja viena aiški tendencija
– išnagrinėti vaiko apsaugos poreikius tik per
prieglobsčio suteikimo procedūrą, kai prieglobsčio
suteikimas gali neatitikti geriausių vaiko interesų.
Be to, nelydimų ir atskirtų vaikų tėvų ir giminaičių
paieška ir jų gyvenimo sąlygų vertinimas vis dar
išlieka pagrindine problema valdžios institucijoms
ir susijusiems dalyviams. Europoje egzistuoja
skirtinga praktika dėl sutikimo, reikalingo paieškai
atlikti, neatsižvelgiant į gana aiškias EASO gaires17.

Geriausi vaiko interesai turėtų būti svarbiausias
dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, remiantis
VTK 3 straipsniu ir bendrosiomis pastabomis Nr. 6,
12 ir 14. VTK numatyta gana aiški gairė sprendimus
priimantiems asmenims: galima užtikrinti vaiko
apsaugą ir gerovę bei tvarią rūpybą ir sprendimus,
jeigu nuolat atsižvelgiama į geriausius interesus.
Tai reiškia, kad geriausių interesų principas yra
svarbiausias ne tik vaiko vystymuisi, stabilumui ir
ateičiai, bet ir jį supančiai visuomenei.
Tačiau nacionalinėse sistemose vis dar
neatsižvelgiama į geriausius nelydimų ir atskirtų
vaikų interesus įgyvendinant įvairius procesus,
kuriuose vaikas turi dalyvauti. Jeigu yra įtrauktas,
atsižvelgimas į geriausius interesus dažnai
nesusijęs su kiekvienu vaiko gerovės aspektu
arba sprendimais, siūlomais jo situacijai išspręsti.
Nuolatinis trūkumas turi poveikį visoms sritims,
susijusioms su nelydimais ir atskirtais vaikais: nuo
susitarimų dėl rūpybos pateikimo iki visapusiškų
sprendimų. GIV ir GIN procedūrų nebuvimas
arba jų netinkamumas yra tik viena problemos
dalis, tačiau atskleidžia trūkumų rimtumą. Iš
konsultacijų su specialistais paaiškėjo, kad tai
nebūtinai yra principo problema, bet labiau
administracinių procedūrų, su kuriomis susiduria
vaikai, nelankstumas ir jų skaičius, apsunkinantis
paties principo taikymą. Kai prieglobsčio
suteikimo institucijos priima sprendimus dėl
vaiko gerovės, atsakomybė dažnai yra neaiški ir
neapibrėžta. Vietoj to šiuos sprendimus turėtų
priimti nepriklausoma vaikų apsaugos institucija.
Ši institucija turėtų tinkamų profesinių žinių, jos
specialistai būtų baigę mokymus, kad galėtų
atsižvelgti į geriausius interesus, ir jos negalėtų
paveikti konfliktai tarp geriausių vaiko interesų ir
nacionalinės migracijos politikos. Be to, specialistai
pažymėjo netikėjimo kultūrą, palyginti su vaikų
pasakojimais iš valdžios institucijų.

„Žmonės priėmimo centre ir toliau kalbėjo
su manimi, nors aš jaučiausi blogai. Man
to buvo per daug. Man reikėjo vertėjo.
Mes bendravome angliškai, ir aš tiesiog su
viskuo sutikau.“
Ali Bassim*, jaunesnis nei 13 metų amžiaus
berniukas su negalia iš Irako

Vizija (tikslas)
Visi susiję dalyviai nuolat atsižvelgia į geriausius
vaiko interesus kiekvienu svarbiausiu sprendimo
priėmimo etapu. Kiekvieno nelydimo ir atskirto
vaiko Europoje atveju visapusiškai ir tinkamai
atliekama jo šeimos, gyvenimo aplinkybių ir
galimų susijungimo pasekmių toje vietoje, kurioje
gyvena šeima, analizė prieš tai atlikus GIV, siekiant
išvengti rizikos nelydimiems ir atskirtiems vaikams
ir pateikti sprendimą, atitinkantį geriausius vaiko
interesus.
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3

Oficialus išplėstinio GIV ir GIN įtvirtinimas
nacionalinėje reguliavimo sistemoje. Parenkite
SVP ir įtvirtinkite jas reguliavimo sistemoje. Tai
turėtų apimti individualų, išplėstą ir daugiadisciplinį
globėjo inicijuojamą GIV bet kuriuo nauju
etapu. GIV turėtų būti ne toks formalus ir palikti
lankstumo manevrams. Tačiau sprendimai
turi būti patvirtinti dokumentais ir pagrįsti.
Remiantis GIV, siūlomi susitarimai dėl rūpybos ir
teikiamos paslaugos. Perkėlimas iš vienos šalies
į kitą taip pat gali būti įmanomas pagal Dublino
reglamentą ES valstybėse narėse arba, jeigu
manoma, jei jis atitinka geriausius interesus, nes
geriau patenkinami poreikiai, kol bus surastas
visapusiškas sprendimas. Taip pat prieš priimant
ilgalaikį poveikį turintį sprendimą į procedūrą turi
būti įtrauktas GIV. Nacionalinėje teisinėje sistemoje
turėtų būti paaiškinti GIV parametrai (pavyzdžiui,
komisijos sudėtis, procesas, dokumentacija),
remiantis ir pakartotinai neatliekant GIV. GIN
procesas turi būti įformintas numatant apsaugos
priemones, bet tai automatiškai nereiškia, kad
jis turi būti sunkus ir nepatogus (ypač dėl to, kad
jis turi būti pagrįstas GIV). Procesas vis dar gali
būti supaprastintas ir greitas, jeigu procedūros
ir komisijos sudėtis yra aiškiai apibrėžti SVP.
Siūloma parengti pavyzdinę bandomąją
procedūrą pagal rekomendacijas, pateiktas
šiame dokumente, gairėse „Saugūs ir sveiki“ ir
UNHCR GIN rekomendacijose18, kurios pritaiko
esamas procedūras vienoje šalyje, kad parodytų
jų veiksmingumą. Vaikas ir globėjas turėtų būti
išklausyti tiek GIV, tiek GIN rengėjų. GIN turėtų
apimti šeimos prieglobsčio suteikimo šalies
apsaugos vertinimą, jeigu svarstomas šeimos
susijungimas šalyje už Europos ribų. Kiekvienas
sprendimas turi būti patvirtintas dokumentais,
ir pagrindiniai proceso dalyviai turi būti baigę
mokymus, kaip atsižvelgti į geriausius interesus.

1

Užtikrinimas, kad kiekvienu svarbiausiu
sprendimo priėmimo etapu būtų atsižvelgiama
į geriausius interesus, nesusijęs su papildomų
procedūrų sukūrimu. Atsižvelgimas į geriausius
interesus yra daugiausia susijęs su esamų
procedūrų pritaikymu ir net jų pavertimu labiau
holistinėmis, nuo pat pradžių į jas įtraukiant vaikų
apsaugos specialistus. Ši procedūra neturi daug
kainuoti, bet turi pakeisti tai, kaip procesai yra
įgyvendinami. Įgyvendinus visas pirmiau nurodytas
rekomendacijas, bus automatiškai užtikrinta, kad
yra atsižvelgta į geriausius vaiko interesus.

2

Aiškus prieglobsčio suteikimo ir vaikų apsaugos
institucijų bei jų skirtingų pareigų atskyrimas.
Išskyrus sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo,
visus sprendimus dėl vaiko turėtų priimti vaikų
apsaugos institucija, o ne prieglobsčio suteikimo
institucija (ypač sprendimus, priskiriamus GIV ir
GIN taikymo sričiai). Vėlgi globėjai yra pagrindiniai
asmenys, turintys didelės įtakos sprendimo
priėmimui, nes jie atstovauja geriausiems vaiko
interesams. Vaidmenų ir atsakomybės išaiškinimas
(pavyzdžiui, SVP) gali padėti užtikrinti minėtą
atskyrimą. Vaikai, pagal amžių ir brandos lygį,
privalo dalyvauti priimant visus su jais susijusius
pagrindinius sprendimus (žr. pastraipą toliau
tekste). Per apskritojo stalo diskusijas su valstybės
atstovais išreikštas skirtingas požiūris dėl to, ar
būtų įmanoma įgyvendinti tokį atskyrimą pagal
esamas teisines sistemas, tad būtina tai išnagrinėti
detaliau.
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būtinybę išnagrinėti įvairias partnerystes, ypač
dabartinėse tarptautinėse organizacijose,
kad būtų galima patobulinti šeimos paieškos
procedūras ir efektyvumą kalbant apie laiką. Taip
pat konstatuota, kad šeimos paieškai turėtų būti
taikomas daugiadisciplinis metodas, apimantis
kilmės šalį, pirmojo prieglobsčio šalį, ES valstybes
nares ir ne ES šalis.

Nepriklausomos peržiūros / konfliktų sprendimo
institucijos, kuri priimtų visus sprendimus
dėl nelydimų ir atskirtų vaikų bei jų naudai,
įsteigimas. Vaikui turi būti suteikta teisių gynimo
priemonė, leidžianti ginčyti sprendimus, jei jie,
jo manymu, neatitinka jo geriausių interesų
(pavyzdžiui, GIN, globėjo paskyrimą, susitarimo
dėl rūpybos sudarymą). Veiksmingos teisių
gynimo priemonės egzistavimas paskatins pirminį
sprendimą priimančius asmenis atsižvelgti į
geriausius interesus. Tokiai peržiūros institucijai
turi būti suteikti reikalingi įgaliojimai, ir ji gali būti
įsteigta, pavyzdžiui, teisme, sprendžiančiame
jaunimo ir jo gerovės klausimus, vaikų teisių
ombudsmeno biure arba nacionalinėje
žmogaus teisių institucijoje. Peržiūros institucijai
pateikta apeliacija privalėtų turėti stabdantįjį
poveikį, o peržiūros institucijos sprendimas
būtų administracinio pobūdžio peržiūra, o ne
peržiūrėjimas iš esmės; taip pat ši peržiūros
institucija galėtų grąžinti sprendimą pirminį
sprendimą priėmusiai institucijai su prašymu priimti
naują sprendimą. Apskritojo stalo diskusijose
dalyvavę valstybės atstovai išreiškė tam tikrų
abejonių dėl nepriklausomos peržiūros institucijos
įsteigimo, atsižvelgdami į reikalingas papildomas
išlaidas.

Šeimos paieška turėtų būti atliekama ankstyvuoju
etapu (t. y. jai, kaip procedūrai, turėtų būti teikiama
pirmenybė) iš karto identifikavus nelydimą ir
atskirtą vaiką, taip pat turėtų būti parengta bendroji
dalyvių metodika siekiant užtikrinti supaprastintą
koordinavimą. Valstybės pasiūlė įtraukti
tarptautines institucijas, veikiančias tose šalyse,
kuriose gyvena šeimos nariai; šios institucijos
padėtų geriau įvertinti šeimos situaciją. Tačiau
paiešką vykdančios institucijos taip pat turėtų
užtikrinti, kad pati paieška nepadarys jokios žalos
vaikui. Be to, šeimos paieška šiame kontekste
turėtų būti suprantama kaip apimanti išplėstinės
šeimos narius. Vėlgi globėjas, bet kartu ir kultūrinis
taikinamasis tarpininkas ir bendruomenė, yra labai
svarbūs, nes vaiko dalyvavimą galima užtikrinti
tik sukūrus pasitikėjimu pagrįstus santykius.
Tačiau globėjas gali nuspręsti leisti vykdyti šeimos
paiešką be vaiko sutikimo, jeigu tai atitinka jo
geriausius interesus. Šeimos paieška taip pat turi
apimti įvairius veiksnius, ne vien šeimos narių
egzistavimą. Pavyzdžiui, beveik visi nelydimi ir
atskirti vaikai nurodė, kad kelionė finansuota iš
skolintų pinigų, o tai reiškia, kad jiems gali tekti
grąžinti šias paskolas, taip pat tai gali reikšti
didelius nelydimų ir atskirtų vaikų šeimų lūkesčius
dėl finansinės paramos ateityje. Nelydimi ir
atskirti vaikai, ypač afganų bendruomenės nariai,
paminėjo išsekimą ir nerimą dėl šių lūkesčių
keliose UNHCR atliktose apklausose.

5

Šeimos paieškos įtraukimas į GIV procedūrą.
Būtina apsvarstyti ir išnagrinėti Europos lygmeniu,
kokie turėtų būti taikomi paieškos standartai
(trukmė, priemonės, partneriai ir pagrįstumas)
ir kokio lygio bendradarbiavimo su vaikais ir jų
paskirtais globėjais turėtų būti siekiama, įskaitant
atvejus, kai egzistuoja pagrįstos priežastys manyti,
kad vaikams vis dar turi įtakos kontrabandininkai,
neteisėta prekyba žmonėmis besiverčiantys
asmenys arba jų šeimos nariai, kurie nori,
kad jie patektų į tam tikrą šalį. Per apskritojo
stalo diskusijas valstybės atstovai akcentavo
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Problemų nustatymas

Įgyvendinus daugelį iš pirmiau pateiktų
rekomendacijų, procedūros bus veiksmingesnės
ir paprastesnės. Pavyzdžiui, stipri ir veiksminga
teisėta globa padės panaikinti vėlavimus
sprendimų priėmimo ir susitarimų dėl rūpybos
sudarymo procese ir nustatyti likusius
administracinius sunkumus; Dublino reglamento
skyrių EASO tinklas ir didesnis ryšių palaikymo
pareigūnų paskyrimas į Dublino reglamento skyrius
padės užtikrinti greitesnį šeimų susijungimą, o
pirmiau nurodyta atvejų valdymo sistema gali
paspartinti keitimąsi informacija.

Tinkamos rūpybos, apsaugos ir visapusiškų
sprendimų pateikimas priklauso nuo
administracinių procedūrų veiksmingumo. Tačiau
dėl biurokratijos ir administracinių procedūrų
sudėtingumo dažnai atsiranda kliūčių ir sunkumų,
taigi vaikams kartais tenka gyventi blogomis
sąlygomis, o tinkamų susitarimų dėl rūpybos
pajėgumai nėra visiškai išnaudojami. Taip gali
atsitikti šalies viduje, tačiau tai turi poveikį ir
tarptautiniam bendradarbiavimui, dėl to gali
kilti apsaugos užtikrinimo rizika ir būti švaistomi
valstybės ištekliai. Būtinai reikia nustatyti
griežtesnes ir veiksmingesnes procedūras, nes
jos gali užtikrinti standartų taikymą ir didesnį
efektyvumą.

„Manau, kad procedūros yra labai ilgos ir
labai ilgai užtrunka.“
Adnan Shah*, 17 metų amžiaus jaunuolis iš
Pakistano

Vizija (tikslas)

3

Nelydimiems ir atskirtiems vaikams skirtos
administracinės procedūros nacionaliniu ir
regioniniu lygmeniu yra griežtos ir veiksmingos
kalbant apie laiką ir sąnaudas, jos užtikrina
neatidėliotiną rūpybos, apsaugos ir visapusiško
sprendimo, atitinkančio geriausius vaiko interesus,
pateikimą.

ES lygio koordinavimo platformos sukūrimas
valdžios institucijoms, kurios reguliariai susitinka,
kad nustatytų trūkumus ir priimtų sprendimus dėl
įvairių sunkumų. Kartą per metus susirenkantis
vaikų apsaugos forumas galėtų suteikti tokią
platformą, nors būtų naudinga sukurti labiau
institucinę grupę numatant techninę užduotį
ir aiškų tikslą – suderinti taikomus metodus ir
padėti parengti tam tikras Europos iniciatyvas.
ES pagrindinių teisių agentūra (FRA), EASO ir ES
prieglobsčio agentūra (EUAA) taip pat galėtų atlikti
tam tikrą vaidmenį šiame procese.

Kelias į priekį
ir pagrindinės
gairės

„Reikalinga organizuota procedūra,
kuri pirmiau mus supažindintų su mūsų
teisėmis ir galimybėmis. Šiuo metu mes
bijome prašyti apgyvendinimo.“
Farid Akbar*, 16 metų amžiaus jaunuolis iš
Afganistano

1

Kuo labiau sumažinkite procedūras,
centralizuodami ir suteikdami galias globėjams
iš nacionalinės globos institucijos ir nustatydami
SVP visam procesui (aiškiai nurodydami, kas ką ir
kada turi atlikti). Abi intervencijos gali turėti didžiulį
poveikį vaikų apsaugai ir nacionalinės sistemos
ekonomiškumui. Ypač SVP padės supaprastinti
procesus. Gali būti parengta pavyzdinė procedūra,
galbūt įtraukiant privačiąsias konsultacines įmones,
kad jos padėtų parengti tokią griežtą pavyzdinę
procedūrą, ir ji vėliau būtų išbandyta bandomojoje
šalyje.
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