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Dokumendi taust 
ja eesmärk
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Euroopa piirkondlikud ja riiklikud seadused loovad 

laste kaitseks rahvusvahelistele standarditele 

põhineva kindla raamistiku.1

Sellest hoolimata ei kandu need seadused 

süstemaatiliselt üle pagulaslaste ja lapsrändajate 

heaolu parandamisele. Selle asemel leiavad lapsed, 

riigiasutused ja valitsusvälised osalejad end tihti 

vastamisi keerukate, segadusseajavate, kulukate 

ja bürokraatlike menetlustega, mis ei võta piisavalt 

arvesse saatjata ja vanematest lahutatud laste 

parimaid huve.

UNHCR, UNICEF ja Rahvusvaheline Punane Rist 

(IRC) on välja töötanud nõuandva protsessi riikide 

abistamiseks, et need saaksid paremini rakendada 

meetmeid saatjata ja vanematest lahutatud laste 

kaitseks Euroopas – Tugevdatud poliitikate ja 

tavade tegevuskava (Roadmap to Strengthened 

Policies and Practices).

Protsess hõlmas kolme konsultatsiooni umbes 100 

vastava ala töötajaga (eestkostjad, psühholoogid, 

sotsiaaltöötajad, juristid, õpetajad jt) peaaegu 

kõigist Euroopa riikidest, mis on kaasatud 

praegusesse pagulas- ja rändekriisi2, ümarlauda 

üheksa Euroopa riigiga3, konsultatsioone 

Euroopa Liidu (EL) tasandi tegijatega4, kuid 

sugugi mitte vähem tähtsana ka individuaalseid 

ja grupiarutelusid enam kui 50 Euroopas elava 

saatjata ja vanematest lahutatud lapsega.

Nõuandva protsessi tulemusena töötati välja 

konkreetsed soovitused edasisteks sammudeks, 

mis on koondatud käesolevasse dokumenti ja mille 

eesmärgiks on tõhusad, sujuvad ja ühtlustatud 

protsessid, mis tagavad laste kaitse ning 

menetluste ja lahenduste kättesaadavuse vastavalt 

nende parimatele huvidele.

Erilised tänusõnad kõigile 
asjaosalistele ja eriti lastele nende 
väärtusliku panuse eest.
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Peamised  
kaalutlused
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Erinevate konsultatsioonide käigus välja selgitatud 

peamised komponendid ja soovitused on esitatud 

allpool ja grupeeritud vastavalt valdkondadega, 

mis leiti olevat kõige kriitilisemad. Siiski on mõned 

kesksed kaalutlused, mis läbivad kõiki parandamist 

vajavaid valdkondi.

Usalduse keskne tähtsus

Lapsed tunnevad end hirmunu ja üksildasena, 

kuna sageli avaldavad neile tugevat survet 

inimsmugeldajad ja/või päritoluriiki jäänud 

perekonnad. Vastava valdkonna töötajad ning 

saatjata ja vanematest lahutatud lapsed on 

seetõttu juhtinud tähelepanu usalduse kesksele 

rollile tõhusa ja kaitsva reageeringu tagamisel. 

Reageeringu iga samm alates tuvastamisest, 

registreerimisest, kontrollimatu edasiliikumise 

tõkestamisest ja perekonnaliikmete otsimisest kuni 

püsiva lahenduse rakendamiseni oleneb suurel 

määral võimest luua lapsega usalduslik suhe.

Muutuste käivitajad

Selles osas on välja selgitatud järgnevad peamised 

muutuste käivitajad, mis võivad kannustada 

muutusi ja samme õiges suunas.

1 
Eestkostjad, kuna nad on sageli süsteemis parimal 

positsioonil, et tagada lapse parimad huvid, ning 

peaksid olema lapse jaoks üks kindel kontaktpunkt;

2 
Kultuurilised vahendajad, kuna nemad suudavad 

luua kultuurilisi sildu, mis on vajalikud lastega 

usaldusliku suhte loomiseks ning pagulas- ja 

sisserändajate kogukondade mobiliseerimiseks 

laste kaitsel; ning

3 
Lapsed ja noored ise, kuna nemad on kõige 

innukamad olukorda parandama ning neil on 

panustamiseks vajalikud teadmised ja kogemused. 

Juba ammu on aru saadud, et lapsed ja noored 

suudavad ja soovivad tõhusalt osaleda iseend 

mõjutavate küsimustega tegelemisel ning nende 

lähenemisviis toob sageli kaasa märkimisväärsed ja 

positiivsed poliitikamuudatused.

Prioritiseerimine

Piiratud ressursside valguses peaksid valitsused 

ja valitsusvälised osalejad esimese sammuna 

mõnes võtmevaldkonnas oma jõupingutused 

prioritiseerima. Prioriteetsete esimesena 

reformimist vajavate valdkondadena pakutakse 

välja järgmisi valdkondi, tuginedes nende 

põhiolemusele ja suutlikkusele avaldada vahetut, 

märkimisväärset mõju laste heaolule.

1 
Nõuetekohane isikutuvastus, üleeuroopalises 

süsteemis registreerimine ja laiemad vanuse 

hindamise protseduurid.

2 
Lapsesõbralikus vormis teabe esitamine 

protseduuride, olemasolevate teenuste, osalejate 

ja nende rollide ja kohustuste, laste kohustuste 

ja ülesannete ning erinevate lahendusvõimaluste 

kohta.

3 
Kiire ja tõhusa eestkostesüsteemi loomine, 

muu hulgas tõhusate kultuuriliste vahendajate 

kaasamine.

4 
Paranenud juurdepääs eakohasele ja 

turvalisele lastehoiuvõimalusele, kaasa arvatud 

võtmetähtsusega teenuste osutamine nagu 

haridus, meditsiiniline abi ja psühhosotsiaalne 

tugi, ning standardse töökorra välja töötamine, 

milles seotakse omavahel kõik asjaomased osalejad 

(riigisisesed, rahvusvahelised, valitsuslikud ja 

valitsusvälised ning kogukondlikud), et tagada 

tõhus ja tulemuslik riigisisene ja ideaaljuhul ka 

riikidevaheline kord alates isiku tuvastamisest ja 

lõpetades lahenduste pakkumisega.

5 
Kogukonnaliikmete kaasamine aitab kaasa 

probleemide kaitsvale ja kulutõhusale 

lahendamisele.



6

Parandamist 
vajavad 
valdkonnad
Kõik välja pakutud parandamist vajavad 

valdkonnad, kaasa arvatud probleemipüstitus, 

visioon ja välja pakutud viis edasiseks toimimiseks, 

on ülevaatlikult esitatud järgmistes peatükkides.

Järgmisel graafikul on kujutatud soovituslik 

üldine protseduur saatjata ja vanematest 

lahutatud lastega tegelemiseks, põimides erinevad 

parandamist vajavad valdkonnad üheks sidusaks 

süsteemiks.
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SAATJATA JA VANEMATEST LAHUTATUD LASTEGA  
TEGELEMISE KORD

Isiku tuvastamine (kultuuriliste vahendajate abil) ja politseis registreerimine

Vastutus:  

LASTEKAITSEORGAN

Vastutus:  

ASÜÜLIORGAN

Kiire nõuetekohane  

vastuvõtt

Esialgne vanuse hindamine (vaid 

siis, kui vanuse kohta esineb 

kahtlusi ning ennetavalt süüdi 

mõistmata)

Eestkostja viivitamatu  

määramine

Nõuetekohase hoolekande ja 

sihtteenuste osutamine

Multidistsiplinaarne 

parimate huvide hindamine (PHH)

Parimate huvide väljaselgitamine 

(PHV)

Asüülitaotluse hindamine

Asüülitaotluse  

vastus

Asüülitaotlus

Perekonna 
taasühendamine 
ELi riigis

Dublin nõuab 
asüülitaotlust, 
kuid mitte kogu 
menetlust

Perekonna 
taasühendamine 
esimeses 
varjupaigariigis

PHV ajal tuleb 
läbi viia ka kaitse 
hindamine

Integratsioon 
vastuvõtvasse 
riiki

kaasa arvatud 
saatjata ja 
vanematest 
lahutatud lapsed, 
kes ei vaja 
rahvusvahelist 
kaitset, kuid keda 
ei saa tagasi saata

Ümber 
paigutamine ELi 
sees

Esialgne üm-
berpaigutamine 
pärast PHH-d 
ja pikaajaline 
paigutamine, kui 
toimunud on PHV

Ümberasus-
tamine riiki 
väljaspool ELi

Päritoluriiki 
naasmine

algatab

Asüülitaotlus puudub

 
Asüüli taotlemisel

Laiem vanuse hindamine (vanuse 

osas valitseb kahtlusi)

Perekonnaliikmete otsimine

Järelevalvevõimalus: 

SÕLTUMATU 

JÄRELEVALVEASUTUS
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1 
Tuvastamine,  
registreerimine  
ja vanuse  
hindamine
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Probleemi püstitus

Kõik protseduurid peaksid algama saatjata ja 

vanematest lahutatud laste registreerimise ja 

nende isiku tuvastamisega. Samuti tuleb hinnata 

nende vanust, kui selle osas tekib kahtlusi. 

Süsteem ei saa last korralikult kaitsta, kui teda ei 

ole registreeritud ega tuvastatud. Ent paljudes 

riikides on registreerimine sageli olnud ebatäielik 

või ebatäpne. Lapsi ei registreerita üldse või ei 

registreerita neid kui saatjata või perekonnast 

lahutatud lapsi (kui nad registreeritakse koos 

teiste isikutega), või registreeritakse nad kui 

saatjata lapsed, kuigi reisivad koos kaugemate 

sugulastega, mis võib omakorda viia pereliikmetest 

lahutamiseni. Samuti valitseb oht, et nad 

tuvastatakse ja registreeritakse automaatselt 

ekslikult täiskasvanuna või registreerivad lapsed 

end tahtlikult täiskasvanuna, kuna smugeldajad 

avaldavad neile vastavat mõju või annavad 

niisugust nõu.

„Mul ei ole oma olukorra kohta korralikku 
teavet. Sain infot Internetist ja sõpradega 
suheldes,“  
ütles Mokrani*, meessoost, 16, alžeerlane

Isiku tuvastamise mehhanismid ei ole sageli 

süstemaatilised ning põhinevad hoopis ad-hoc 

tuvastamisel ja suunamisel. Olemasolevate isikute 

tuvastamise süsteemide jõudlus on nõrk ega 

rajane kokkupuutel pagulas- ja sisserändajate 

kogukondadega. Lisaks sellele on saatjata 

lapsed sageli oma isiku tuvastamise vastu, 

tihti inimsmugeldajate mõjutuste ja/või perelt, 

kogukonnalt või isegi kaaslastelt saadud juhiste 

tõttu.

Suur hulk saatjata ja vanematest lahutatud lastest 

tunnistas konsultatsioonidel, et lapsed üritavad 

oma isiku tuvastamist ja registreerimist sageli 

vältida. Peamisteks põhjusteks on hirm politsei 

või kinnipidamise ees ning kartus, et nende 

edasiliikumist tõkestatakse.

Isikute tuvastamise protsessi käigus ei viida 

vanuse hindamist sageli läbi asjaomaste suunistega 

kooskõlas.5 Erinevused vanuse hindamise 

protseduurides üle Euroopa on kaasa toonud 

vasturääkivad otsused seoses isikute vanusega 

ning katkestused saatjata ja vanematest lahutatud 

laste eest hoolitsemises ja nende kaitses, seda 

eriti juhtudel, mil isikud suunatakse ümber 

Dublini määruse alusel. Saatjata ja vanematest 

lahutatud laste kaitsmise vajadus peab Euroopa 

kontekstis olema nii piirkondlikul kui ka riiklikul 

tasandil prioriteet, mida toetavad ühtlustatud 

vanuse hindamise menetlused, kaasa arvatud 

„süütu kuni süü tõendamiseni“ lähenemise 

süstemaatiline kasutamine/mõistmine. Paljudel 

juhtudel keskenduvad vanust hindavad võimud 

vaid meditsiinilistele aspektidele, jättes kõrvale 

sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid ning jõudes 

nõnda sageli ekslike tulemusteni. Väga vähesed 

riigid pakuvad võimalust vanuse hindamisel 

saadud kaheldavad tulemused sõltumatu organi 

ees vaidlustada. See menetluslik tagatis on 

määrava tähtsusega, kuna vanuse hindamine ei 

ole ainult laste võimalus saada rahvusvaheliste 

lastekaitsesüsteemide kaitse, kaasa arvatud 

spetsiaalsed teenused, vaid on oluline ka muudes 

valdkondades, näiteks kriminaalne vastutus.

„Lapsed ei registreeri end sageli ebainimliku 
kohtlemise tõttu. […] Abi osutamine ja 
peavarju pakkumine julgustaks neid end 
registreerima.“  
Faisal Shanawaz*, meessoost, 16, afgaan

Visioon/eesmärk

Kõik lapsed, kaasa arvatud Euroopasse saabuvad 

saatjata ja vanematest lahutatud poisid ja 

tüdrukud, tuvastatakse, registreeritakse 

nõuetekohaselt ja suunatakse riiklike 

lastekaitsesüsteemide hoole alla. Lapsi ei jäeta 

vanuse eksliku määramise tõttu õigustest ilma. 

Kõik Euroopa riigid kehtestavad ühtlustatud 

seadusega kehtestatud suunised vanuse tervikliku 

hindamise meetodite kohta ning viivad sisse 

seadusliku võimaluse vanusega seotud otsuseid 

edasi kaevata.
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Edasised 
sammud ja 
teetähised
Isiku tuvastamine

1 
Saatjata ja vanematest lahutatud lapsi 

puudutavate protsesside võimalikult kiire 

rakendamine. Isiku tuvastamine ja registreerimine, 

samuti parendatud hindamine, on lapse parimates 

huvides, peaks olema prioriteetne ning see tuleks 

läbi viia kohe pärast lapse isiku tuvastamist.

2 
Piirivalveasutuste väljaõpe. Valdav enamus 

saatjata ja vanematest lahutatud lastest, 

kellega konsulteeriti, rõhutas hirmu politsei ja 

politseivägivalla ees kui peamisi põhjuseid, miks 

püüda oma isiku tuvastamist ja registreerimist 

vältida. Seetõttu tuleb kõiki piirivalvetöötajaid/

politseinikke koolitada, kuidas saatjata ja 

vanematest lahutatud laste poole pöörduda. 

Esimese kontakti juures peaks viibima ka 

lastekaitseosaleja/-organ.

„Lapsed registreeriks end, kui neid teel olles 
paremini koheldaks.“  
Amina Safi*, naissoost, 16, afgaan

3 
Investeerimine usalduse loomisse. 

Konsultatsioonide käigus rõhutasid saatjata ja 

vanematest lahutatud lapsed oma hirmu, üksildust 

ja usalduse puudumist kaasinimeste suhtes, eriti 

keskkonnas, mis erineb tugevalt sellest, kust nad 

tulid. Selle usalduse taastamine on iga programmi 

tähtsaimaks punktiks. Teavitusmeeskonnad, 

kultuurilised vahendajad, eestkostjate viivitamatu 

määramine ning menetlusi puudutava teabe 

lapsesõbralik edastus on mõned laste ja vastava 

valdkonna töötajate poolt mainitud meetmed laste 

usalduse parandamiseks.

4 
Töö teavitusmeeskondadega. Lisaks 

piirivalvetöötajatele tuleks ka kultuurilistest 

vahendajatest ja kaitsetöötajatest koosnevaid 

teavitusmeeskondi kaasata juba laste saabumise 

etapis, et saatjata ja vanematest lahutatud lapsed 

võimalikult kiiresti välja selgitada. Nõnda saab 

nad suunata spetsiaalselt saatjata ja vanematest 

lahutatud lastele mõeldud ja neile sobivate 

menetluste juurde. Teavitusmeeskondi võivad 

hallata valitsusvälised organisatsioonid ja nende 

üle järelevalvet teostada valitsusasutused. Pidev 

kokkupuude olemasoleva elanikkonnaga, näiteks 

kultuuriliste vahendajate kaudu,6 peaks samuti 

olema isiku tuvastamise protsessi osa.

5 
Kultuurilised vahendajad. Neil on mängida 

ülioluline roll, kuna tekitavad lastega 

dialoogi ja loovad usaldust ning leevendavad 

inimsmugeldajate mõju, kes survestavad lapsi 

lahkuma. Kohase väljaõppe ja järelevalvega 

kultuurilised vahendajad on oma väärtust 

korduvalt tõestanud. Siiski on tarvis selleks 

määratud valitsusvälise organisatsiooni või 

riigiasutuse tihedat järelevalvet, et võimalik 

ametiseisundi kuritarvitamine kiiresti tuvastada 

ja selle mõjusid leevendada. Lisaks pakkusid 

ümarlaual osalenud riikide esindajad välja, 

et olemasolevate kultuurilise vahendamise 

programmide head tavad tuleks dokumenteerida 

ja seda algatust teatud riikides pilootprojektide 

raames täiendavalt katsetada.

„Politsei käsutuses peavad alati olema 
tõlgid ja kultuurilised vahendajad või muud 
ametnikud, kes saaksid protsessi käigus 
abiks olla.“  
Farooq Hashmi*, meessoost, 17, afgaan
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Registreerimine

6 
Individuaalne registreerimine. Kõik saatjata ja 

vanematest lahutatud lapsed tuleks registreerida 

eraldi, mis võib hõlmata biomeetriliste andmete 

dokumenteerimist Euroopa keskses andmebaasis, 

võttes arvesse, et biomeetrilised andmed 

arenevad ajaga. Ümarlaua-aruteludel olid riikide 

esindajad ühel nõul, et tarvis on andmebaasi, 

kuid praegune EURODACi süsteem ei ole selleks 

sobilik lahendus. EURODAC on peamiselt seotud 

varjupaigaprotseduuridega ja seetõttu puudub 

sel suund laste kaitse tagamisele, mida keskne 

andmebaas vajaks. Näiteks tuleb eraldatud lapsed 

kokku viia sugulastega, kellega koos nad reisivad, 

samal ajal kui parandatud parimate huvide hinnang 

(PHH, vt allpool) hindab, kas lapse parimates 

huvides on jääda pereliikmetega või tuleb 

leida alternatiivne hoolekandelahendus. Kogu 

registreerimissüsteem ja eriti andmebaas peab 

suutma nende kaitseküsimustega toime tulla.

7 
Spetsiaalne registreerimistee saatjata ja 

vanematest lahutatud lastele. Maabumis- või 

sisenemiskohtades tuleks luua eraldi lapsesõbralik 

registreerimiskord, et saatjata ja vanematest 

lahutatud lapsed ei peaks pikki perioode ootama 

koos võõraste täiskasvanutega. See eriline 

registreerimistee peaks tähistama saatjata ja 

vanematest lahutatud lastele suunatud spetsiaalse 

lapsesõbraliku menetluse algust. Sellel võib olla 

ka erakorraline transporditeenus riigi teistesse 

provintsidesse, kui maabumis- või tuvastamiskohas 

ei ole võimalik laste vajadusi täita. Näiteks seoses 

eestkostja viivitamatu määramise, eakohase 

vastuvõtu ja menetluste kiire kättesaadavuse osas.

„Arvan, et võimud peaksid meiega rääkima 
ja meile meie õigusi selgitama.“  
Noor Khan*, meessoost, 16, pakistanlane

8 
Lapsesõbraliku ja ajakohase teabe esitamine 

kõikide menetluste kohta. Intervjueeritud 

lapsed rõhutasid vajadust menetlusi puudutava 

asjakohase teabe, erinevate võimaluste ja endale 

pakutavate teenuste kohta. Suurem osa saatjata 

ja vanematest lahutatud lastest rõhutas, et 

rohkem lapsi registreeriks ennast, kui neile nende 

võimaluste kohta teavet ja nõu jagataks.

Vanuse hindamine 

9 
Vanuse hindamise ühtlustamine kõikjal Euroopas. 

Olemasolevate suuniste alusel tuleks välja töötada 

vanuse hindamise protsessi standardid, mille saaks 

seejärel riiklikesse õigusraamistikesse üle kanda. 

Need suunised on soovitatav välja töötada ELi 

tasandil ja laialdasema fookusega kui varjupaiga 

taotlemisega seonduv, sest vanuse hindamine ei ole 

vaid varjupaigamenetlusega seotud probleem, vaid 

ulatub tunduvalt kaugemale ja puudutab näiteks 

õigust haridusele, kriminaalset vastutust ja muid 

küsimusi. Riiklikud osapooled peaksid tagama, 

et asjaomased agentuurid teaksid ja mõistaksid 

vanuse hindamise parimaid praktikaid ning saaksid 

regulaarselt väljaõpet. Ümarlaual osalenud riikide 

esindajad olid ühel meelel vajaduse osas vanuse 

hindamise praktika ühtlustamise järele kõigis 

riikides, et tagada saatjata ja vanematest lahutatud 

laste parem, ajakohasem abistamine ja kaitse.

10 
Kaheetapilised vanusehindamised. Üldpõhimõtte 

kohaselt ei pea kõik lapsed vanuse hindamise 

protsessi läbima. Seda tuleks teha vaid laste puhul, 

kelle vanuse osas on mõistlikke kahtlusi. Peale 

selle, tunnistades tervikliku ja multidistsiplinaarse 

vanuse hindamise keerukust laste isiku 

tuvastamisel, eriti kui korraga tuleb tegeleda 

mitmesaja saatjata ja vanematest lahutatud 

lapsega, tuleks hindamine jagada järgmisteks 

etappideks.
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• Esimese sammuna – kui saabumiskohas tekib 

mõistlik kahtlus lapse väidetava vanuse osas (kuna 

ta näeb välja vanem kui 18 või on registreerides 

märkinud, et on vanem kui 18), saab lapse 

kaitsega tegelev isik kultuuriliste vahendajate 

kaudu kohe läbi viia esmase vanusehindamise, 

et tagada esmasel vastuvõtmisel ta kiire ja 

tõhus paigutamine. Hinnang peaks suurel 

määral põhinema lapse ütlustel ja tema esitatud 

dokumentidel, kuid ka kultuurilise vahendaja/

lastekaitsespetsialisti muljel.

• Teise sammuna, kui vanuse hindamise 

tulemuste ja/või metoodika kohta tekib kahtlusi, 

tuleks parendatud parimate huvide hindamise 

raames läbi viia laialdane ja multidistsiplinaarne 

(meditsiiniline, sotsiaalne, kultuuriline, 

psühholoogiline) vanuse hindamine (vt joonist 1 

ja allolevat lõiku), arvestades ka lapse seisukohti, 

et jõuda põhjendatud ja dokumenteeritud 

otsuseni. Multidistsiplinaarse vanuse hindamise 

võib ressursside kokkuhoiu mõttes viia läbi sama 

meeskond, kes viib läbi parandatud parimate 

huvide hindamise, kui tagatud on hinnangu 

sõltumatus ja lahutatus varjupaigamenetlusest.

11 
Laps ei tohi kunagi kanda oma vanuse 

hindamisega seotud rahalisi kulutusi.

12 
Tõhusa õiguskaitsevahendi loomine, mis 

võimaldaks lapsel vanuse hindamise otsus edasi 

kaevata. See õiguskaitsevahend võib langeda lapse 

õigustega tegeleva ombudsmaniga lastekaitse 

järelevalveasutuse (vt peatükki parimate huvide 

kohta), riiklike inimõigusasutuste või noorte 

ja hoolekande küsimustega tegeleva kohtu 

pädevusse. Lapsel peaks olema juurdepääs 

õigusabile ja nõustamisele, et mõista oma õigust 

õiguskaitsevahendile.
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2 
Eestkoste ja seaduslik 
esindamine7
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Probleemi püstitus

Nõuetekohaselt ette valmistatud, varustatud 

ja toetatud eestkostjad mängivad võtmerolli 

paljude probleemide ületamisel, millega saatjata 

ja vanematest lahutatud lapsed hetkel Euroopas 

kokku puutuvad. Eestkostja, kes on loonud 

usaldusliku suhte ja tegutseb lapse esindaja ja 

häälena, suudab tagada lapse parimate huvide 

arvestamise protsessi igas etapis, leevendades 

samal ajal inimsmugeldajate, -kaubitsejate 

ja kuritegelike organisatsioonide mõju. Suhe 

aitab kaasa ka lapse koostööle ja osalemisele, 

näiteks oma perekonna otsimisel. Saatjata ja 

vanematest lahutatud lapsed, kellel on olnud 

regulaarne kontakt eestkostjaga, rõhutasid 

selle kasu paljudele eluvaldkondadele alates 

teenuste kättesaadavusest ja sobiva hoolekande 

korraldamisest kuni varjupaigamenetluse ja 

võimaluseni tõstatada probleeme ja muresid.

Siiski ei ole eestkostjateenuseid saatjata ja 

vanematest lahutatud lastele siiani lastekaitse 

süstemaatilises lähenemises arvestatud, mis 

on kaasa toonud ka ühtlustatud lähenemise 

puudumise Euroopa riikides, kus nende rolli 

ja kohustusi mõistetakse erinevalt. Sageli on 

eestkostjatel mängida topeltroll: eestkostja ja 

õigusliku esindaja oma, mis võib kummagi rolli 

ülesannetega seotud segadust veelgi suurendada. 

Peale selle on eestkostesüsteemid praeguses 

kontekstis sageli ülekoormatud ja kulukad ning 

eestkostjate määramisele kulub tavaliselt kaua 

aega, avaldades saatjata ja vanematest lahutatud 

lastele negatiivset mõju. Mõnes riigis on vastava 

eriala töötajad avalikustanud, et eestkostjad 

esindavad kuni 75 saatjata ja vanematest lahutatud 

last ning suurenevad saabujate numbrid tekitavad 

eestkostesüsteemidele tõsiseid raskusi.

Kogu piirkonnas on eestkostjad üle koormatud, ei 

pruugi olla põhjalikult kontrollitud ega saa kuigi 

palju väljaõpet selle kohta, kuidas tegeleda nende 

laste vajadustega, keda nad toetavad. Sellega käib 

sageli kaasas asjaomaste juhiste ja institutsioonilise 

toetuse puudus nende rolli ja kohustuste kohta, mis 

on eriti murettekitav, arvestades, et eestkostjad 

peavad looma usaldusliku suhte lastega, kellele 

on nad toeks määratud, ning nende nimel ja 

eeldatavasti ka nende parimates huvides otsuseid 

langetama. Konsultatsioonide käigus saatjata ja 

vanematest lahutatud lastega kurtsid paljud lapsed, 

et neil puudub eestkostja hoopiski või see vahetub 

tihti.

Kuigi eestkostestruktuurid on kehtestatud kogu 

Euroopas, õõnestavad selle tõhusust piiratud 

investeeringud väljaõppesse ja struktuuride 

toetamisse. Šotimaalt ja Madalmaadelt saadud 

tõendite alusel läbi viidud kulutõhususe analüüs 

näitas, et kvalifitseeritud tugi eestkostjalt parandas 

otsustamisprotsesside kvaliteeti, mis ei toonud 

kaasa mitte ainult positiivsemaid tulemusi lapse 

parimates huvides, vaid ka positiivse kulude-tulude 

tulemuse.8

„Kui esmakordselt ministeeriumisse läksin, 
olin üksinda. Oleks olnud parem, kui mul 
oleks olnud saatja, sest minu jaoks oli tegu 
uue olukorraga.“  
Tarek Gashi*, meessoost, 14, albaanlane

Visioon/eesmärk

Kõik Euroopas viibivad saatjata ja vanematest 

lahutatud lapsed saavad kohe pärast isiku 

tuvastamist tõhusa juriidilise esindaja ja 

kvalifitseeritud sõltumatu eestkostja, kes mõlemad 

püüavad saavutada iga üksiku lapse parimate 

huvide tagamise ning kes on saanud väljaõppe 

lastega sobival viisil suhtlemiseks ja vastavad lapse 

kaitse- ja juriidilistele vajadustele.
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Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
Suunatud jõupingutused eestkoste tugevdamisele. 

Tugevdatud, tõhus ja tulemuslik eestkostesüsteem 

aitab ressursse säästa, kuna eestkostesüsteem 

tegeleb ka muude valdkondadega (nt parimate 

huvide arvestamine, hoolekandekokkulepped, 

ärakasutamise, väärkohtlemise ja vägivalla 

ennetamine ning igakülgsete lahenduste 

tuvastamine ja saavutamine). Esmalt tuleks 

suunata jõupingutused eestkoste tugevdamisele, 

kuna sel on võtmeroll laste parimates huvides 

oleva kaitse ja lahenduste saavutamisel ajakohasel, 

tõhusal ja tulemuslikul moel. Konkreetsed 

reformimisettepanekud on juba välja töötatud, 

pidades silmas saabujate suurt hulka,9 ning 

ümarlauaaruteludel olid riikide esindajad ühel 

nõul, et olemasolevaid häid tavasid tuleb lähemalt 

uurida, töötades samal ajal välja ka pilootprojekte, 

et tagada eestkostesüsteemide sujuv ja tõhus töö.

2 
Üks sõltumatu eestkosteasutus. Head tavad 

riikides nagu Madalmaad on demonstreerinud 

sõltumatu eestkosteasutuse eeliseid. Niisugusel 

asutusel on seaduslik toetus ja ülesanne saatjata 

ja vanematest lahutatud lastele eestkostjaid 

värvata, koolitada, ametisse määrata ja nende üle 

järelevalvet teostada. Välja pakutud süsteem on 

algusest peale osutunud kulu- ja ajatõhusamaks 

ning taganud saatjata ja vanematest lahutatud 

lastele tõhusama kaitse.10 See asutus peaks 

olema spetsialiseerunud ja sõltumatu, võib olla 

valitsusväline organisatsioon või avalik asutus ning 

peaks olema teenusepakkujatest ja hoolekande 

pakkujatest eraldi, et vältida võimalikku huvide 

konflikti. Asutus võib tegeleda korraga nii pagulas- 

ja sisserändajatest laste kui ka kohalike lastega 

või mitte, olenevalt kontekstist ja suutlikkusest. 

Lisaks eestkostjate haldamisele tegutseb asutus 

ka peamise vaatleja ja eksperdikeskusena, mis 

vabastab kohalikud võimud sadade eestkostjate 

koordineerimise kohustusest. Samuti annab see 

parema ülevaate, kuna asutust tuleks regulaarselt 

kontrollida ja hinnata. Madalmaade mudel hõlmab 

ka lapsepõhist palgaskeemi, maksimeerides 

nõnda kulutõhusust ja paindlikkust (kui seda 

kombineerida vabatahtlikest ja asjatundjatest 

koosneva segamudeliga – vt allpool). Lõpuks 

vastutab asutus nõuetekohase eestkoste ja 

asjakohase hoolekande valiku, kaitse tagamise 

ja lahenduste pakkumise eest, kuna need on 

eestkostja peamised ülesanded.

„Mul on eestkostja. Ta aitas mind väga 
palju ja toimetas mu laagrist turvamajja. 
Ta selgitas mulle menetlusi, mille pean läbi 
tegema, ja hoolitses minu eest. Ta andis 
mulle oma telefoninumbri, et saaksin 
helistada või sõnumi saata, kui peaksin 
midagi vajama. Mu eestkostja on pidevalt 
minuga ja saan temaga rääkida alati, kui 
soovin.“  
Atif Khan*, meessoost, 16, pakistanlane

3 
Eestkostjad tuleb määrata saabumisel/

tuvastamisel ilma viivituste või eeltingimusteta (st 

sõltumata sellest, kas laps on varjupaigataotluse 

esitanud või kavatseb seda teha). See pole 

ülioluline mitte ainult psühholoogilise 

stabiliseerimise ja usalduse loomise seisukohalt, 

vaid ka lapse kaitsmise aspektist. Ühe määratud 

sõltumatu eestkosteasutusega mudel tagab 

vajaliku paindlikkuse ja tõhusa juhtimise, kuna ei 

nõua eestkostja määramiseks kohtuotsuseid ega 

ühtegi muud haldusmenetlust. Õigeaegne ametisse 

määramine võib vähendada ka pärast saabumist 

hoolekandest kaduma läinud laste arvu.

4 
Professionaalide ja vabatahtlike segamudel 

tagab paindlikkuse saabujate arvu järsu 

suurenemise puhul, olles samal ajal standarditega 

kooskõlas. Eestkosteasutus vastutab piisava 

professionaalsete eestkostjate baasi värbamise 

ja vabatahtlike eestkostjate registri loomise 

eest erinevatest kogukondadest, et tagada 

asjakohane laste-eestkostjate suhtarv. Ümarlaual 

osalenud riiklikud esindajad olid nõus, et saatjata 

ja vanematest lahutatud laste arvu ülempiir 

eestkostja kohta on tõhusa eestkoste tagamisel 

ülioluline. Suurenenud saabumiste perioodidel 



19

aitab vabatahtlike register kiiresti eestkostjate 

arvu suurendada, ühendades omavahel kaks 

erinevat kogemustepagasit (heaks näiteks on 

Saksamaa) ning edendades oskuste ja kogemuste 

jagamist gruppide vahel. Eestkosteasutused 

vastutaksid pädevuspõhise värbamise ja 

kontrollimise ning selge aruandlussuhte 

loomise eest eestkostja ja asutuse vahel. Kui 

eestkostjateks määratakse vabatahtlikke, 

peavad neile kehtima samad standardid kui 

professionaalsete eestkostjate puhul. See hõlmab 

kvalifikatsiooni, kontrolliprotseduure, väljaõpet, 

järelevalvemehhanisme ja tõendamismeetmeid. 

Professionaalsetele eestkostjatele välja töötatud 

tegevusjuhised ja kirjalikud suunised värbamise, 

väljaõppe, seire, hindamise ja järelevalve 

kohta peaksid kehtima ka vabatahtlikele 

eestkostjatele. Eriti hoolikalt tuleks silmas 

pidada soolisi ja kultuurilisi tegureid. Vanematest 

lahutatud laste puhul tuleks kaaluda sugulaste 

eestkostjaks määramist. Siiski peaks sellisel juhul 

vähemalt alguses kohalduma sama kontrolli- ja 

järelevalvesüsteem kui ülejäänud eestkostjate 

puhul.

„Kui ma millegagi rahul ei ole, räägin sellest 
kultuurilise vahendajaga.“  
Saquip Zubair*, meessoost, 16, pakistanlane

5 
Meeskonna osaks peaksid olema ka kultuurilised 

vahendajad. Nii eestkostjad kui ka piisava 

väljaõppe saanud kultuurilised vahendajad peavad 

looma silla lapse, tema kogukonna, vastuvõtva 

kogukonna, riigiasutuste ja võimude vahel. 

Tõlkijatest selle rolli täitmiseks sageli ei piisa. 

Kogemused, näiteks Madalmaadest, on näidanud, 

et usalduse loomine nõuab enamat kui tõlkimine. 

Eestkosteasutuse ülesandeks oleks kultuuriliste 

vahendajate sisse toomine.

6 
Eestkostjate regulaarse väljaõppe ja järelevalve 

tagamine. SafeGuardi algatuse kohaselt on 

eestkostjate tulemuslikkuse seisukohalt üliolulised 

neli peamist pädevusvaldkonda: menetluslikud 

ja juriidilised küsimused; usaldusliku suhtluse 

loomine lapsega; lapse psühhosotsiaalsed 

probleemid, eriti kuritegevuse lapsohvrid; ning 

kultuuriline vahendamine ja tõhusad sidemed kõigi 

asjaomaste osalejate ja teenustega. Ümarlaual 

osalenud leidsid, et eestkostjad peaksid läbima 

sisulise värbamisprotsessi, kontrolli ja järelevalve. 

Ka FRA eestkoste käsiraamat annab sel teemal 

häid suuniseid.11 Hea tava kohaselt peaks 

eestkostjatel kohuste täitmise käigus olema 

võimalus pöörduda eksperdihinnangu, nõu ja abi 

saamiseks multidistsiplinaarse professionaalide 

meeskonna poole. Vastavate valdkondade töötajad 

on välja pakkunud suhtarvu üks ülevaataja 

30 eestkostja kohta. Siiski tuleks kvaliteedi ja 

rahulolu tagamiseks lastega luua ka regulaarse 

osalushindamise süsteem ja kättesaadav kaebuste 

mehhanism.

7 
Kõigist riiklikest eestkosteasutustest koosneva 

Euroopa võrgustiku/föderatsiooni loomine. 

Keskse eestkosteasutuse mudel toetab parandatud 

piiriülese koordineerimise ja teabejagamise 

teisigi eesmärke. Föderatsioon võiks aidata 

luua standardiseeritud eestkostetavasid ja 

pakkuda väljaõpet. Samuti võiks see lihtsustada 

teabevahetust vastavalt andmekaitse 

põhimõtetega, kui saatjata ja vanematest lahutatud 

laps saadetakse edasi mõnda teise riiki. Hetkel on 

üksikul eestkostjal peaaegu võimatu mõne teises 

riigis asuva kaastöötajaga samastuda ja suhelda.

8 
Üleeuroopalise fondi loomine eestkosteasutuste 

tugevdamiseks ja loomiseks ning nende 

tegevuse toetamiseks eestkostjate värbamisel, 

koolitamisel ja järelevalvel. Seda fondi võiks hallata 

koostöös Euroopa riiklike eestkosteasutuste 

võrgustiku/föderatsiooniga ning sel oleksid 

selged rahastamiskriteeriumid (nt strateegia ja 

rakenduskava, kehtestatud kord, teatud hulk juba 

värvatud eestkostjaid). Seejärel teostaks huvide 

konflikti vältimiseks rahastuse kasutamise üle 

järelevalvet mõni ELi asutus.
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9 
Eestkoste peaks järgima FRA käsiraamatus 

kirjeldatud terviklikku lähenemisviisi. Eestkostjad 

peaksid saama õiguse otsustada kõiki last 

puudutavaid aspekte ning vastutama selle eest, 

et igas etapis oleks lähtutud lapse parimatest 

huvidest. Eestkostja peaks olema lapse jaoks 

peamine teabekeskus, mis toimib ühendusena lapse 

ja vastuvõtva kogukonna, asjaomaste võimude, 

teenusepakkujate ja asutuste vahel. Ümarlaual 

osalenud vastavate valdkondade töötajad 

soovitavad eestkoste ja õigusliku esindamise 

eraldamist, et luua tõhus kontroll ja kergendada 

eestkostjate töökoormust. Riigid, kellega aru 

peeti, on lahutamisega nõus. Lisaks eestkostjatele 

tuleks kogu menetluste ajaks vastavalt vajadustele 

kättesaadavaks muuta tasuta õigusabi ja 

esindamine kogenud juristide poolt. Eestkoste 

ei tohiks isiku 18-aastaseks saamisel lõppeda, 

vaid olema kättesaadav kuni 21. eluaastani (nagu 

Põhja-Iirimaal), võttes arvesse nooruki seisukohta. 

Lõpetuseks peaks eestkostja tegutsema vastuvõtva 

kogukonna tugimehhanismide mobiliseerijana, et 

tagada lapsele parim hoolitsus.

10 
Kõigile saatjata ja vanematest lahutatud lastele 

tuleks luua ja tutvustada kaebuste esitamise 

mehhanismi koos viivitamatu kontrolliga, et 

tagada kvaliteet ja kahjude ennetamine. Kaebuste 

esitamise mehhanismid peaksid olema ühenduses 

eeskosteasutustega, kuid võivad olla seotud ka 

lastekaitse järelevalveorganiga (vt allpool). Nõnda 

on lapsel võimalik väljendada ka rahulolematust 

talle määratud eestkostjaga.
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3 
Hoolekande korraldus  
ja vastavate teenuste  
osutamine
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Probleemi püstitus

Asjakohase hoolekandekorra ja teenuste tagamine, 

mis vastavad poiste ja tüdrukute konkreetsetele 

vajadustele, on põhjapanev nii lapse heaolu ja 

kaitse kui ka ta arengu ja tulevikuväljavaadete 

seisukohalt. Ent hoolekande korraldamise 

süsteemid kõikjal Euroopas jäävad napiks 

suutlikkuse, kvaliteedi või mõlema poolest. Liiga 

sageli kasutatakse peavarju või majutust ekslikult 

hoolekande korraldamise sünonüümina, samal ajal 

kui sotsiaalsed ja psühholoogilised komponendid 

(vaimse tervise ja psühholoogilise toe, hariduse, 

terviseteenuste näol) jäetakse tähelepanuta.

Liiga sageli eelistatakse suuremahulist 

hoolekandeasutuses majutamist muudele 

hoolekande korraldamise vormidele, kuigi 

eksperdid ja vastava valdkonna töötajad leiavad 

valdavalt, et niisugune korraldus toob sageli 

kaasa (seksuaalse) väärkohtlemise, vägivalla, 

kriminaalse tegevuse ja rasked psühholoogilised 

kannatused ning on (keskpikas ja pikas plaanis) 

lisaks ka kulukamad kui hooldusperesüsteem.12 

Kahjuks kasutatakse hoolekandesüsteeme 

nagu väikeste peredega asenduskodud või 

hoolduspered, mis on sageli parimad võimalused, 

väga harva, need on üle koormatud või ei 

tegele erivajadustega lastega. Kõige hullematel 

juhtudel peavad saatjata ja vanematest 

lahutatud lapsed jääma pikemaks perioodiks 

üldistesse vastuvõtukeskustesse või isegi koos 

täiskasvanutega kinnipidamiskeskustesse, kus 

valitsevad ebasobivad tingimused ja puuduvad 

lastele suunatud konkreetsed teenused. 

Niisuguse korralduse puhul jäävad saatjata ja 

vanematest lahutatud lapsed sageli avatuks 

rasketele turvalisuse, üldise kaitse ning füüsilise 

ja vaimse tervisega seotud riskidele. Võimud ja 

muud osalised ei ole veel suutnud kehtestada 

asjakohast vastust, mis ennetaks ja leevendaks 

kõrgendatud vägivalla ja väärkohtlemise, 

kaasa arvatud seksuaalse väärkohtlemise riski 

üldiselt, kuid ka hoolekandekorralduses. Saatjata 

ja vanematest lahutatud laste pikaajaline 

kinnipidamine on sageli seotud suutmatusega 

selgitada välja kvalifitseeritud eestkostja ja ta 

kiiresti ametisse määrata. Euroopa eri riikides 

valitsevad varieeruvad vastuvõtutingimused ning 

erinevad integratsiooniväljavaated soodustavad 

edasiliikumist ja seavad lapsed veelgi enam ohtu. 

Isegi asjakohase hoolekandekorralduse leidmisel 

saab see sageli järsult läbi kohe, kui laps saab 

18-aastaseks.

„On väga oluline, et saatjata ja vanematest 
lahutatud lastel oleks võimalik leida 
viivitamatult teenuseid, mis neid 
registreerimise ja elukoha leidmise 
protsessis aitaksid. Vastasel juhul on nad 
pidevalt inimsmugeldajate sihtmärgiks, eriti 
kui nad on üksinda.“  
Naima Malik*, naissoost, 17, afgaan

Peale selle ei ole riiklikud ja rahvusvahelised 

teenusepakkujad veel suutnud tagada piisavate 

minimaalsete teenuste olemasolu, et reageerida 

Euroopas viibivate saatjata ja vanematest 

lahutatud laste äärmiselt spetsiifilistele 

vajadustele ja neid varitsevatele ohtudele. Eriti 

kehtib see vaimse tervise ja psühholoogilise toe 

teenuste puhul. Arvestades psühholoogiliselt 

kannatavate saatjata ja vanematest lahutatud 

laste ja muude laste suurt osakaalu, mõjutab 

asjakohase reaktsiooni puudumine nende elusid 

ning kogukondi ja ühiskondi, kus nad elavad. 

Nii hariduse kui ka vaba aja veetmise viiside 

puudumine suurendab kannatusi veelgi ning 

kahjustab lapse tulevikuväljavaateid ja stabiilsust.

Formaalhariduse kättesaadavuse puudumisel 

on laste arengule, kuid ka vastuvõtvatele 

kogukondadele eriti pikaajalised mõjud. Kõik 

vastava valdkonna töötajad ja lapsed, kellega 

konsulteeriti, kinnitasid, et erinevaid pagulas- ja 

sisserändajate kogukondi ei ole teenuste ega kaitse 

tagamisse veel süstemaatiliselt kaasatud. On vaid 

paar näidet, kus diasporaad või äsja saabunud 

kogukondi on mobiliseeritud. Ent Madalmaade 

eestkosteorganisatsioon NIDOS leidis, et need 

näited osutusid kogemuse alusel sageli edukateks 

ning lapsed tundsid tuge inimestelt, kes mõistavad, 

kust nad tulid ja mida läbi elavad.
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„Mingid purjus mehed tulevad meie tuppa 
mõnikord isegi kolm korda öö jooksul, keset 
ööd! Ka meil on und tarvis, käime koolis, 
kuid nemad segavad meid.“  
Mohammed Hassan*, meessoost, 16, afgaan

„Oleks tore, kui kõik see [registreerimine, 
transport ja teenused] oleks organiseeritud 
ja ma ei peaks nii väga kartma küsida 
teenuseid, mida pakub politsei või mõni 
muu organisatsioon.“  
Fayaz Khan*, meessoost, 17, afgaan

Piirkondlikud, riikidevahelised, isegi riiklikud 

juhtumite haldamise süsteemid ei ole veel 

töökorras. See toob kaasa teabe kadumise 

üksikjuhtumite kohta, takistab teenuste sihitud ja 

tõhusat osutamist riikide vahel ning häirib laste 

parimates huvides olevate teenuste pakkumist. 

Samuti pärsib see võimet järgida laste olukorda ja 

vajadusi.

Visioon/eesmärk

Kõigil Euroopas viibivatel saatjata ja vanematest 

lahutatud lastel on juurdepääs turvalisele, kaitsvale 

ja eakohasele hoolekandekorraldusele, mis ei 

jäta neid ilma vabadusest ja võimaldavad neile 

kogukonnas elavate teiste lastega võrdsetel alustel 

juurdepääsu teenustele, eriti vaimse tervise ja 

psühholoogilisele toele.

Asjakohane hoolekandekorraldus hõlmab ka 

tõhusaid juhtumihaldussüsteeme ning seksuaalse 

ja soopõhise vägivallaga seotud riskide ennetamist 

ja leevendamist. Kinnipidamine rändekontrolli 

eesmärgil ei ole kunagi lapse parimates huvides 

ning on seetõttu keelatud.

Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
Kahesammulise lähenemisviisi järgimine 

hoolekandekorralduses. Eakohane esmane 

vastuvõtt peaks toimuma vahetu turvalisuse ja 

kaitse tagamise eesmärgil eelistatavalt ea ja soo 

järgi jaotatud rühmakodudes, kus ei viibi rohkem 

kui 15 kuni 20 last. Samal ajal tuleks määrata ka 

eestkostja (vt joonist 1), kes algatab (kuid ei vii läbi) 

parandatud multidistsiplinaarse parimate huvide 

hindamise, mille käigus selgitatakse välja keskpika 

perioodi hoolekandekorraldus, kuni leitakse 

terviklik lahendus. Eestkostja peaks välja selgitama 

ka kõik parimate huvide hindamisel välja toodud 

spetsiifilised vajadused, et pakkuda suunatud abi.

2 
Vastuvõtutingimusi seirava ja vastuvõtukeskuste 

standarditele vastavust kontrolliva organi 

rajamine või määramine. Organ peaks olema 

teenusepakkujatest sõltumatu ning riikliku 

väljavaatega. Taas võib selle funktsiooni enda peale 

võtta laste ombudsman või riiklik inimõigustega 

tegelev asutus. Organi ülesandeks on teostada 

järelevalvet, teha parandusettepanekuid ja tuua 

välja allesjäänud kitsaskohti.

„Oluline on, et võimud rajaksid spetsiaalse 
keskuse, mis pakub laiaulatuslikku abi 
lastele, kes on üksi. Sellest keskusest 
leiaksid teenusekasutajad juristid, 
sotsiaaltöötajad, psühholoogid, arstid ja 
teabe kõige vajamineva kohta.“  
Tawab Zahir*, meessoost, 17, afgaan
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3 
Sihiks võtta hoolekandekorraldus ja teenuste 

osutamine. Valida peaks olema paljude erinevate 

hoolekandekorralduste vahel, et vastata saatjata 

ja vanematest lahutatud laste erinevatele 

vajadustele ja asjaoludele, kaasa arvatud 

pooliseseisev järelevalve all elamine, väikesed 

rühmakodud ja kasupered. Piiratud võimalusi 

silmas pidades peavad hoolekanne ja teenused 

olema suunatud vastavalt iga juhtumi puhul välja 

selgitatud konkreetsetele vajadustele. Mitte 

kõik saatjata ja vanematest lahutatud lapsed ei 

vaja kõigis valdkondades abi. Mõni laps ei pruugi 

teatud teenuseid vajada või vajab ta vaid kerget 

lühiajalist tuge. Ametkondadevaheline vaimse 

tervise ja psühholoogilise toe püramiid13 annab 

kindlad suunised selle kohta, millal algatada 

vaimse tervisega seotud sekkumisi. Taas mängivad 

siin võtmerolli eestkostjad koos kultuuriliste 

vahendajatega, kes selgitavad välja konkreetsed 

vajadused ja töötavad välja suunatud lahenduse. 

Sama lähenemisviisi saab kasutada sobiva 

majutuse välja selgitamisel. Nooremad (alla 

15-aastased) lapsed tuleks ideaaljuhul paigutada 

kasuperesse ning vanemad lapsed võib majutada 

rühmakodudesse. Saatjata ja vanematest lahutatud 

lapsed, kellega konsulteeriti ja kes olid enamjaolt 

vanemad kui 15-aastased, märkisid eelistatud 

elukorralduseks väikesed rühmakodud või 

pooliseseisva elu.

Abi suunamisel on abiks riiklikult või isegi 

piirkondlikult ühtlustatud haavatavuse 

kriteeriumid. Lihtne loend, milles märgitakse 

erinevad rühmad, nende spetsiifilised vajadused 

ja vajaminevad teenused, võib aidata seda 

lähenemisviisi ühtlustada. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata perekonnast lahutatud lastele, kes 

peavad samuti saama abi kaitsvast keskkonnast ja 

sugulaste toest.

4 
Viivitamatult tugevdada tervise ja 

psühholoogilise toe teenuseid ja formaalhariduse 

kättesaadavust, et leevendada võimalikke 

pikaajalisi psühholoogilisi mõjusid lapse arengule. 

Kogukonnapõhised mehhanismid on sageli kõige 

tõhusamad (ka kulutõhusamad) võimalused 

psühholoogiliste kannatuste leevendamiseks. 

Taas saavad kultuurilised vahendajad hõlbustada 

lapse kaasamist kogukonda ja suunata, kuidas 

neid kõige paremini hoolekandesse kaasata (nt 

mängurühmad saatjaga lastega, arutlusgrupid, 

sport). Saatjata ja vanematest lahutatud lapsed 

peaksid esimesel võimalusel saama juurdepääsu 

haridusele. Mitteformaalne ja ebaformaalne 

haridus võivad osutuda lühiajaliselt kasulikuks 

teatud sildade ületamisel, kuid ei saa ega tohikski 

asendada formaalharidussüsteemi (nagu koolid ja 

kutseharidus).

5 
Kogukonnapõhise kasuperenduse tugevdamine, 

kuna see kujutab endast positiivset 

hoolekandekorraldust ja on ka kõige kulutõhusam. 

Madalmaades pakkus kasupere mudel, kus lapsed 

paigutati neile kõige sobivamasse kasuperesse, 

kõige asjakohasemat hoolitsust. Kuid nagu iga 

teisegi kasupere puhul, on vajalik üksikasjalik 

kontroll, nt eestkosteasutuse ja tiheda seire kaudu, 

et viivitamatult tuvastada võimalik kahju lapsele. 

Vanade ja uute kasuperede võrgustikud aitavad 

kogemusi jagada ja uusi kasuperesid välja õpetada.

6 
Euroopa miinimumstandardite ja heade tavade 

koostamine.14 Läbi tuleks viia piirkondlik erinevate 

metoodikate ja programmide kulude-tulude 

analüüs. Selle alusel annavad vastava valdkonna 

töötajad soovituse välja töötada veebipõhine 

parima tava käsiraamat/juhend nii lastele kui 

ka lastega töötavatele inimestele (õpetajatele, 

juristidele, meditsiinitöötajatele). Kättesaadav 

käsiraamat, mis on olemas ka lapsesõbralikus 

keeles, aitab teenusepakkujaid nii teavitada kui ka 

kontrollida.
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7 
Hoolekande jätkumise tagamine, kui laps saab 

18-aastaseks, ning laste järkjärguline üleviimine 

ühest kaitsesüsteemist teise.

8 
Teenusepakkujate, kaasa arvatud vabatahtlike 

rühmade koordineerimise tugevdamine. 

Koordineerimise peaksid enda peale võtma 

võimud, et tagada võimalike lünkade täitmine ja 

abi vajavatele lastele asjakohase abi tagamine. 

Teenusepakkujad tuleb dubleerimise, kattumise 

ja lünkade tuvastamiseks kaardistada ning 

vormistada ja kokku leppida standardse 

töökorralduse ja kaardistamisdokumentide 

alusel, millega määratakse üksikasjalikult, kes 

mida ja millal teeb. Koordineerimisstruktuurides 

tuleks kasutada uusi tehnilisi vahendeid, mis 

lihtsustavad suhtlemist ja hoiavad kokku kulusid 

(nt mitmes riigis eksisteerivad veebipõhised 

koordineerimisplatvormid).

„Laagris ei ole häid meditsiiniteenuseid 
– on vaid üks arst, kes ei jaksa kõigi eest 
vastutada.“  
Wahed Ahmed*, meessoost, 17, afgaan

9 
Piirkondlike veebipõhiste 

juhtumihaldamismehhanismide loomine, 

et tagada hoolekande jätkumine ja teabe 

jagamine. Niisugune süsteem võib kuuluda 

eestkosteasutuste föderatsiooni vastutusalasse, 

mis oleks selle peamine juhtumikorraldaja. 

Juhtumikorraldussüsteem peaks dokumenteerima 

kõik lapse nimel tehtud otsused ja sammud 

ning soovitused tulevikuks, pidades 

samas kinni riiklikest ja rahvusvahelistest 

andmekaitsestandarditest. Peale selle võib 

juhtumikorraldussüsteem luua statistilisi 

metaandmeid (nt tausta, olukorra, nõrkade kohtade 

kohta) riiklike, kuid ka piirkondlike suundumuste 

analüüsiks, mida saaks kavade koostamisel arvesse 

võtta.
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4 
Terviklikud  
lahendused laste  
parimates huvides
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Probleemi püstitus

Laste ja vastuvõtvate kogukondade jaoks saab 

positiivsed tulemused tagada ainult siis, kui 

lastele pakutakse lahendusi, mis on kestvad ja 

arvestavad nende huve.Ilma selle väljavaateta 

rändavad lapsed jätkuvalt väljaspool regulaarset 

menetlust, seavad end kõrgendatud ohtu, mille 

tagajärjeks võib olla väärkohtlemine, vägivald, 

ärakasutamine ja isegi surm. Samas on lahenduste 

pakkumine sageli piiratud ega tugine mitte alati 

kindlatel menetlustel, mis tagaksid laste parimad 

huvid. Keskpikkade kuni pikaajaliste lahenduste 

pakkumine saab endiselt vähe tähelepanu.

Siiski on lahendused normaalsuse ja stabiilsuse 

(taas)loomiseks äärmiselt tähtsad. Nagu viimases 

UNHCRi ja naiste pagulaskomisjoni korraldatud 

globaalsel pagulasnoorte nõupidamisel märgiti, on 

üks peamisi murekohti pagulaste laste ja noorte 

puhul juurdepääs võimalustele ja positiivsed 

tulevikuväljavaated.

„Minu arvates peaksid ELi riigid omavahel 
kuidagi kokku leppima ja pakkuma haridus- 
ja integratsiooniprogramme ilma hirmu 
tekitavat protsessi läbimata.“  
Khalil Kateb*, meessoost, 17, alžeerlane

Terviklike ja kestvate lahenduste kindlakstegemine 

ja pakkumine varjupaika taotlevatele saatjata 

lastele (UASC) on kitsalt piiritletud, protsessis 

puudub paindlikkus ja seda vaevavad süsteemsed 

puudujäägid, mis eksisteerisid enne kriisi. 

Lahenduste leidmine tugineb harva laste 

parimate huvide kindlaksmääramisel. Sellised 

menetluskorrad puuduvad peaaegu kõigis Euroopa 

riikides. Perekonna taasühendamine nähakse 

tavaliselt ette „sihtriigis“, kaalumata teisi võimalusi, 

mis võiksid laste huve arvestada, sh perekonna 

taasühendamist turvalises kolmandas riigis, kus 

laps varem koos pereliikmetega elas. Praktikud 

rõhutasid, et konflikt riiklike rändepoliitikate 

ja lapse huvide arvestamise vahel jääb kestma, 

uurides võimalusi läbi varjupaiga objektiivi ja mitte 

laste kaitse seisukohast lähtuvalt, mis tähendab, et 

lapse parimad huvid ei ole esikohal.

Lisaks hinnatakse lahenduste pakkumist ikka 

veel iga riigi ja mitte piirkondlikust vaatenurgast, 

mille tulemusena on varjupaika taotleval saatjata 

lapsel keeruline hinnata alternatiivseid võimalusi 

Euroopas ja sellest väljaspool. Ka on tõsiseks 

takistuseks aeg, mis kulub kestva lahenduse 

vormistamiseks, sest menetlus (sh perekonna 

taasühendamine) võib kesta kuid ja isegi aastaid. 

Perekonna taasühendamine Dublini määruse 

alusel on sageli keeruline ja pikaleveniv protsess, 

mille tulemusena otsib varjupaika taotlev 

saatjata laps sageli ebaseaduslikke edasiliikumise 

võimalusi. Ümberpaigutamine Kreekast ja Itaaliast 

on äärmiselt piiratud, sest vaid vähesed riigid 

aktsepteerivad saatjata lapse ümberpaigutamist15 

ja see on väga pikaajaline protsess.16 Lisaks on 

riikide õigusraamistikud piiranud perekondade 

taasühendamist, kehtestades kohustusliku ooteaja 

enne taasühendamist ja lubades perekondade 

taasühinemist ainult vanematele.

„Oleks parem, kui ma saaksin reisida oma 
perekonnaga või mõne oma sugulasega. 
Reisimine on nii keeruline ja ohtlik.“ 
Ali Jibril*, meessoost, 17, liibüalane

Visioon/eesmärk

Kõikidele varjupaika taotlevatele saatjata lastele 

pakutakse kestev ja nende huve arvestav lahendus 

mõistliku aja jooksul ilma last ohtu seadmata.
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Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
ELi liikmesriigid peaksid välja töötama terviklike 

lahenduste raamistiku, mis reguleerib kõiki 

võimalikke terviklikke lahendusi ja erinevaid 

menetlusi piirkondlikus protokollis/standardses 

töökorras (SOP). Näiteks tuleb välja töötada või 

läbi vaadata perekonna taasühendamise menetluse 

ühtlustatud standardsed töökorrad. Riiklike Dublini 

üksuste võrgustiku Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiametit (EASO) tuleb tugevdada ja 

koordineerimine institutsionaliseerida, näiteks 

vahetusprogrammide või vastuvõtva riigi 

personali/kontaktametnike süstemaatilisema 

kasutamise kaudu (nt nagu on näidanud 

Ühendkuningriigi Dubs-programm) või peab 

võrgusikku koordineerima ja perekondade 

taasühinemist menetlema üks spetsiaalne 

rahvusvaheline või Euroopa agentuur.

2 
Terviklike lahenduste kiirkorras tuvastamine, et 

hoida kokku aega ja ressursse. Alustada terviklike 

lahenduste kaalumist kindlaksmääramise hetkest 

ja lugeda seda protsessiks, mis läheks kaugemale 

hädaabist ja kaitsest. Selle tulemuseks on 

tõenäoliselt hoolduse järjepidevus ja pikaajaline 

positiivne mõju lapsele. Määratud eestkostja 

peab võtma endale terviklike lahenduste 

koordinaatori rolli, kes peab välja töötama 

tervikliku, tõhustatud parimate huvide hindamisel 

ja perekonna otsingul põhineva plaani, mis seejärel 

moodustab osa parimate huvide väljaselgitamise 

paneeldiskussioonist.

3 
Iga tervikliku lahenduse otsuse aluseks peab 

olema parimate huvide väljaselgitamine, mis 

omakorda tugineb parimate huvide hindamisel. 

Lisaks peab tervikliku lahenduse otsused tegema 

lastekaitseorgan ja mitte varjupaigaasutus, 

arvestades samas vastavaid õiguslikke 

raamistikke, mis mõlemaid reguleerivad. See tagab 

nõuetekohased teadmised ja maandab huvide 

konflikti (lapse huvid vs. rändekontrolli huvid).

4 
Terviklike lahenduste portfelli tuleb laiendada 

nii, et see keskenduks peamiselt lapse 

huvidele. Ei tohi eeldada, et varjupaik arvestab 

automaatselt lapse huve. Pigem tuleks kaaluda 

perekonna taasühendamist perekonna esimese 

varjupaiga riigis või päritoluriigis (kui laps ei 

vaja rahvusvahelist kaitset), millega kaasneb 

toetusprogramm riigis. Samas tuleb kaaluda ka 

integreerimist riiklikesse lastekaitsesüsteemidesse 

isegi siis, kui laps ei vaja rahvusvahelist kaitset, 

kuid teda ei tohiks tagasi saata, sest selline 

tagasisaatmine ei arvesta nende huve.

5 
Lisaks lihtsustaksid terviklike lahenduste 

leidmist ühtsed kriteeriumid ja vastastikune 

tunnustamine (vanuse kindlaksmääramine, 

peresidemed, eestkoste), nagu eespool kirjeldatud. 

Ülalnimetatud riikidevaheline juhtumite 

haldussüsteem Euroopa eestkoste institutsioonide 

föderatsiooni siseselt aitaks üksikutel juhtudel 

samuti kaasa kiirele teabevahetusele ning 

soodustaks järjepidevat hooldust ja lapse seisundi 

jälgimist. See omakorda näitaks, et terviklike 

lahenduste raamistiku selgroog tuleks asetada 

eestkosteasutuste föderatsiooni pädevusse.
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6 
Edendada sotsiaalset kaasatust ja 

osalemisvõimalusi ning oskuste omandamist 

ajal, mil lapsed oma lahendusi ootavad. Tõsta 

kogukondade teadlikkust sotsiaalse kaasatuse 

vajaduse ja hüvede osas. Edendada sotsiaalset 

kaasatust laste osalemise kaudu spordis ja 

muudes vabaajategevustes kogukonna tasandil. 

Kindlustada hooldus- ja tugimeetmed, mis 

kestaksid kauem kui 18-aastase sünnipäevani, 

edendada sotsiaalset integratsiooni kui ka 

haridusliku ja kutsealase integratsiooni meetmeid 

paindlikkuse loomiseks ning lapse oskuste ja 

ressursside tugevdamiseks. Siin on taas tähtis roll 

eestkostjal, kuid tuge peavad pakkuma ka vastavad 

ametiasutused.
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5 
Laste osalemine
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Probleemi püstitus

Valitsusvälised organisatsioonid 

(kodanikuühiskonna organisatsioonid) ei aruta 

üldise programmi kavandamisel ja elluviimisel 

lastega süstemaatiliselt nende vaateid ja arvamusi 

ega arvesta nende vanust. See mitte ainult ei riku 

nende õigusi, vaid asetab nad pelgalt hoolduse ja 

abi saajateks ja mitte aktiivsete õiguste valdajateks 

ning mõjutab negatiivselt muidu elujõulisi 

programme ja projekte. Riigid on harva laste 

kohustusliku ja süstematiseeritud konsulteerimise 

ühtlustanud ja oma poliitikatesse ja õiguslikesse 

raamistikke kaasanud. Lisaks on vaid väga vähesed 

kohalikud omavalitsused viinud regulaarselt läbi 

osalushindamisi, küsides poistelt ja tüdrukutelt 

nende vaateid ja arvamusi teemade kohta, mis neid 

mõjutab, kuigi laste osalemine on lapse õiguste 

konventsiooni nurgakivi. Üks peamisi katsumusi 

selles osas on piisava arvu tõlkide, eriti naistõlkide 

puudumine.

„Mul ei ole kedagi, kelle poole pöörduda, 
kellel oleks mõjuvõimu. Ilmselt visataks 
mind laagrist välja, kui ma kaebaksin.“  
Abdul Ghazoor*, meessoost, 16, afgaan

Visioon/eesmärk

Varjupaika taotlevate saatjata lastega peetakse 

süstemaatiliselt nõu kogu Euroopas ja nende 

vaated ja arvamused on kaasatud igasse neid 

mõjutavasse otsusesse ja programmi, mis on välja 

töötatud ja ellu viidud nende teenimiseks.

Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
Teavitada lapsi protsessi igas etapis järgmistest 

sammudest ja nende valikuvõimalustest. Valdav 

enamus varjupaika taotlevatest saatjata lastest 

on rõhutanud, et teabe puudumine on peamine 

probleem ja paljude vastuste vajakajäämise põhjus.

2 
Kindlustada, et saatjata lastega konsulteeritakse 

kõikides neid puudutavates küsimustes nii 

lastekaitse- kui ka varjupaigaasutustes. Seetõttu 

tuleb varjupaika taotlevate saatjata laste 

konsulteerimine institutsionaliseerida riigi 

õiguslikku raamistikku. Riigi eestkosteasutusele 

või laste ombudsmanile võiks teha ülesandeks 

viia regulaarselt läbi osalushindamisi kõikide 

erinevate vanuseliste ja sooliste varjupaika 

taotlevate saatjata laste rühmade osas. 

Riikide esindajad ümarlaual nõustusid laste 

süstemaatilisema kaasamise ja konsultatsiooni 

tähtsusega individuaalsel tasandil, kuid tõid 

esile ka vajaduse kaasamiseks planeerimise ja 

programmi elluviimise tasandil. Need hindamised 

peaksid sisaldama fookusgrupiarutelusid erinevate 

rühmadega, arutades nende hetkeolukorda, 

vaateid ja arvamusi. Tulemusi kajastavat aruannet 

tuleb teenusepakkujate seas laiemalt levitada, 

et teavitada üldise programmi koostamisest, aga 

samas ka avalikustada, et tagada vastutus laste 

vaadete osas.
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„Usaldage lapsi, nii et nad saaksid end 
kartmatult väljendada. Meilt tuleks küsida, 
mida meie soovime, suuliselt dialoogis ja 
mitte kirjalikult. Ma tahan olla kaasatud, 
sest ma tahan meie olukorda parandada.“  
Jangi Shah*, meessoost, 16, afgaan

3 
Kindlustada, et varjupaika taotlevad saatjata 

lapsed oleksid teadlikud ja et neil oleks 

juurdepääs riiklikule tagasisidele ning kaebuste 

mehhanismile (nt läbi hädaabiliini, veebi, 

kohapealsete tekstisõnumite), mille kaudu nad 

oma muresid saavad väljendada. Võimaldada 

lastele juurdepääs õiguskaitsele ja hüvitise 

nõudmisele, kui nende õigusi on rikutud. 

Hädaabiliin võib olla üheks vahendiks, kuid riigi 

eestkosteasutus ja lastekaitse järelevalveorgan 

(nt ombudsman, riiklik inimõigusorganisatsioon 

(NHRI), laste heaolu kohus) peaksid võimaldama 

õiguskaitsemehhanismide kasutamist. Tagasiside 

ja kaebuste mehhanismid peavad võimaldama 

kaebuste dokumenteerimist, pidades samas kinni 

konfidentsiaalsusest ja tagades järelkontrolli. Kui 

puuduvad dokumendid, järelkontroll ja vastused 

lapsele, siis ei ärata need mehhanismid usaldust ja 

seega neid ka ei kasutata.

„Ma tahaksin aidata teisi omasuguseid 
teismelisi. Ma loodan, et kui me saame oma 
hääle kuuldavaks teha, siis ehk keegi kuuleb 
meid.“  
Mustafa Fenni*, meessoost, 17, alžeerlane

4 
Kasutage kogukondi ära, et moodustada 

võtmeisikute nõuanderühm esindajatega 

erinevatest kogukondadest, keda 

programmeerimisküsimustes regulaarselt 

nõustaksid kohalikud ja riiklikud asutused.
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6 
Lapse parimad huvid 
riiklikes lastekaitse- ja 
varjupaigasüsteemides
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Probleemi püstitus

Vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 3 

koos üldiste kommentaaridega nr 6, 12 ja 14 tuleb 

lapse parimad huvid seada esikohale. Lapse õiguste 

konventsioon annab otsusetegijatele üsna selge 

lähtekoha: kaitset, heaolu ning jätkusuutlikku hoolt 

ja lahendusi saab lapsele pakkuda ainult siis, kui 

tema parimaid huve süstemaatiliselt järgitakse. See 

tähendab, et parimate huvide põhimõte on mitte 

ainult lapse arengu, stabiilsuse ja tuleviku, vaid ka 

teda ümbritseva ühiskonna aluspõhimõte.

Samas ei arvesta riikide süsteemid endiselt 

varjupaika taotlevate saatjata laste parimate 

huvidega erinevates protsessides, mille subjektiks 

laps on. Ka siis, kui need kaasatud on, ei ole parimad 

huvid sageli seotud lapse heaolu iga aspekti või 

kaalutavate lahendustega, mis käsitleksid tema 

olukorda. See süstemaatiline lünk mõjutab kõiki 

UASC-d puudutavaid valdkondi, alates hoolekande 

pakkumisest kuni terviklike lahendusteni. 

Puuduvad või ebapiisavad parimate huvide 

hindamise ja väljaselgitamise menetlused on vaid 

üks osa probleemist, kuid nad näitavad lünkade 

tõsidust. Nõupidamistel praktikutega sai selgeks, 

et see ei ole ilmtingimata põhimõtteline probleem, 

vaid pigem jäikus ja mitmed haldusmenetlused, 

millega lapsed kokku puutuvad, mis selle elluviimist 

takistab. Kui varjupaigaasutused langetavad 

laste heaolu puudutavaid otsuseid, siis on 

kohustused sageli ebaselged ja laialivalguvad. 

Selle asemel peaksid neid otsuseid tegema 

sõltumatud lastekaitseorganid, kellel on 

nõuetekohased teadmised ja väljaõpe parimate 

huvide arvestamiseks, millega ei kaasne ohtu, 

et neid mõjutaks konflikt lapse parimate huvide 

ja riigi rändepoliitika vahel. Lisaks on praktikud 

juhtinud tähelepanu laste juttudega seotud 

umbusukultuurile ametiasutustes.

Lapse parimate huvide hindamiseks ja 

väljaselgitamiseks tuleb arvesse võtta 

kõiki tegureid. Samas on üks selge trend 

Euroopas uurida lapse kaitse vajadusi ainult 

varjupaigamenetluse kaudu, samas kui varjupaiga 

taotlemine ei pruugi olla lapse parimates huvides. 

Lisaks on ametiasutuste ja vastavate isikute jaoks 

endiselt peamine murekoht varjupaika taotlevate 

saatjata laste vanemate ja sugulaste otsimine 

ja nende elutingimuste hindamine. Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) suhteliselt 

selgetele suunistele17 vaatamata valitsevad 

Euroopas siiski vastuolulised praktikad otsimiseks 

vajaliku nõusoleku osas.

„Inimesed vastuvõtukeskuses jätkasid 
minuga rääkimist, kuigi ma ei tundnud end 
hästi. See oli minu jaoks liig. Mul oli vaja 
tõlki. Me suhtlesime inglise keeles ja ma 
lihtsalt vastasin kõigele jah.“  
Ali Bassim*, meessoost, alla 13-aastane, 
puudega, iraaklane

Visioon/eesmärk

Kõik asjakohased osalejad arvestavad 

süstemaatiliselt laste parimate huvidega igas 

olulises otsustusetapis. Iga varjupaika taotleva 

saatjata lapse puhul Euroopas viiakse nende 

perekonna, elutingimuste ja taasühendamise 

võimalike mõjude hindamine läbi põhjalikul ja 

asjakohasel viisil ning järgides parimate huvide 

hindamist, et vältida mis tahes ohtu saatjata lapsele 

ning leida lahendus, mis arvestab lapse huve.
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Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
Parimate huvide arvestamise tagamine igas 

peamises etapis ei tähenda täiendavate 

menetluste väljatöötamist. Parimate huvide 

arvestamine tähendab peamiselt olemasolevate 

menetluste kohandamist ja isegi nende veelgi 

terviklikumaks muutmist, kaasates lastekaitse 

esindajad kohe algusest. See ei pea olema seotud 

suurte kulutustega, vaid nõuab protsesside 

elluviimise viisi muutmist. Ülaltoodud soovituste 

järgimisega kindlustatakse automaatselt parimate 

huvide järgimine.

2 
Eraldada selgelt varjupaiga- ja lastekaitseorganid 

ja nende erinevad vastutusvaldkonnad. Kõik 

otsused peale varjupaigaotsuste peab langetama 

lastekaitseasutus ja mitte varjupaigaasutus (eriti 

lapse parimate huvide hindamise ja väljaselgitamise 

reguleerimisalasse kuuluvad otsused). Ja taas on 

eestkostjad otsuste suunamisel võtmefiguurid, sest 

nemad on parimate huvide vahendajad. Rollide ja 

vastutusvaldkondade selgitamine (nt standardsetes 

töökordades) aitaks kindlustada eristamise. 

Sõltuvalt vanusest ja küpsusastmest tuleb lapsed 

kaasata kõikidesse neid puudutavatesse olulistesse 

otsustesse (vt punkti allpool). Ümarlauaaruteludes 

riikide praktikutega oli vastandlikke arvamusi, 

kas selline eristamine vastavalt olemasolevatele 

õiguslikele raamistikele oleks võimalik, mistõttu 

tuleb seda täiendavalt uurida.

3 
Institutsionaliseerida täiustatud parimate 

huvide hindamine ja väljaselgitamine riikide 

õiguslikku raamistikku. Töötada menetluse 

kohta välja standardsed töökorrad ja siduda need 

õigusliku raamistikuga. See peaks sisaldama 

individuaalset, tõhustatud ja valdkondadevahelist 

parimate huvide hindamist igas uues etapis, mille 

eestkostja algatab. Parimate huvide hindamine 

ei tohiks olla väga formaalne ning peaks jätma 

manööverdamisruumi. Samas tuleb kõik otsused 

dokumenteerida ja põhjendada. Parimate huvide 

hindamise alusel pakutakse hooldust ja teenuseid. 

Samuti on võimalik üleviimine ühest riigist teise 

kas vastavalt Dublini määrusele ELi liikmesriikides 

või juhul, kui leitakse, et see on lapse parimates 

huvides ja arvestab tema vajadustega paremini 

seni, kuni leitakse terviklik lahendus. Menetlus 

peab enne pikaajalise mõjuga otsust hõlmama ka 

vormistatud parimate huvide väljaselgitamist. 

Riigi õiguslik raamistik peaks täpsustama parimate 

huvide väljaselgitamise parameetreid (nt komitee 

koosseisu, protsessi, dokumente), toetudes samas 

parimate huvide hindamisele ja mitte seda ümber 

tehes. Parimate huvide väljaselgitamise menetlus 

tuleb vormistada kaitsemeetmetega, kuid see 

ei pruugi tähendada automaatselt, et see peab 

olema raske ja kohmakas (eriti, kuna see toetub 

parimate huvide hindamisele). Protsess võib 

siiski olla ühtlustatud ja kiire, kui menetlused ja 

komitee koosseis on standardsetes töökordades 

selgelt määratletud. On tehtud ettepanek luua 

käesolevas dokumendis toodud turvaliste ja 

usaldusväärsete soovituste ja UNHCRi parimate 

huvide väljaselgitamise suuniste18 põhjal 

katseprojekt-menetlus, mis kohandaks ühes 

riigis olemasolevad menetlused, et näidata nende 

tõhusust. Nii parimate huvide hindamise kui ka 

nende väljaselgitamise puhul tuleks kuulata nii 

lapse kui ka eestkostja arvamust. Parimate huvide 

väljaselgitamine peaks kujutama endast perekonna 

varjupaigariigi hindamist, kui kaalutakse perekonna 

taasühendamist väljaspool Euroopat asuvas riigis. 

Väljaspool seda tuleks iga otsus dokumenteerida ja 

protsessi kaasatud võtmeisikud vajavad väljaõpet 

parimate huvide arvestamise valdkonnas.
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4 
Luua sõltumatu läbivaatus- / konfliktide 

lahendamise organ kõikide varjupaika taotlevate 

saatjata laste nimel või eest tehtud otsuste jaoks. 

Lapsele tuleb anda õiguskaitsevahend nende 

otsuste vaidlustamiseks, mis tema arvates ei ole 

tehtud tema parimaid huve arvestades (nt parimate 

huvide väljaselgitamine, eestkostja määramine, 

hoolduse pakkumine). Tõhusa õiguskaitsemeetme 

olemasolu soodustab veelgi parimate huvidega 

arvestamist esmase otsuse tegija poolt. Sellisele 

läbivaatavale asutusele tuleb anda vajalikud 

volitused ja nad võivad osaleda näiteks kohtus, 

kus arutatakse noorte ja heaolu küsimusi, või laste 

ombudsmani või riikliku inimõiguste institutsiooni 

töös. Edasikaebusel läbivaatavale asutusele peaks 

olema peatav mõju, kuna otsus on halduslik ega ole 

sisuline läbivaatus ja selle võib saata tagasi algsele 

tegijale nõudmisega uuesti otsustada. Riikide 

esindajad ümarlaual väljendasid kahtlusi sõltumatu 

läbivaatava asutuse loomise suhtes, võttes arvesse 

täiendavaid kulusid, mida see lisaks.

5 
Kaasata parimate huvide hindamise osana 

menetlusse perekonna jõuline otsimine. On 

vaja Euroopa tasandil mõttevahetust, et uurida, 

milliseid otsimise standardeid (pikkus, vahendid, 

partnerid ja mõistlikkus) tuleb järgida ja millisel 

tasemel koostööd võiks lastelt ja neile määratud 

eestkostjatelt oodata, sh juhtudel, kus on alust 

arvata, et lapsed on endiselt salakaubavedajate 

või inimkaubitsejate või pereliikmete mõju all, kes 

soovivad, et nad jõuaksid teatud riiki. Ümarlaua 

arutelude käigus rõhutasid riikide esindajad 

vajadust uurida erinevaid partnerlussuhteid, eriti 

olemasolevate rahvusvaheliste organisatsioonide 

siseselt, et tõhustada perekonna otsimise 

menetlust ja aja kasutust. Samuti märgiti, et 

perekonna otsimine peaks olema mitmetahuline 

lähenemisviis, mis hõlmab päritoluriiki, esimest 

varjupaigariiki, ELi riike ja ELi väliseid riike. 

Perekonna otsimine peaks olema kiire (st sellele 

kui menetlusele tuleb anda kõrgem prioriteet), 

st kohe, kui varjupaika taotlev saatjata laps on 

kindlaks tehtud, ning osalejate vahel tuleb välja 

töötada ühtne metoodika rohkem ühtlustatud 

koordineerimiseks. Lisaks tegid riigid ettepaneku, 

et riikides, kus pereliikmed elavad, tuleks kaasata 

rahvusvahelisi agentuure, et hõlbustada perekonna 

olukorra hindamist. Samas peavad otsivad asutused 

ka kindlustama, et otsimine ise ei tekitaks lapsele 

kahju.

Antud kontekstis tuleb perekonna otsimist 

mõista ka kui laiendatud perekonna otsimist. 

Ja taas, tähtsal kohal on nii eestkostja kui ka 

kultuurivahendaja, sest lapse osalemist saab 

tagada ainult usaldusliku suhtega. Samas saab 

eestkostja otsustada, kas perekonna otsimise 

lubamine ilma lapse nõusolekuta arvestab tema 

parimaid huve. Lisaks tuleb perekonna otsimisel 

vaadata erinevaid tegureid ja mitte ainult 

perekonnaliikmete olemasolu. Näiteks teatasid 

peaaegu kõik varjupaika taotlevad saatjata lapsed, 

et teekonda finantseeriti peamiselt laenurahadega, 

mis viitab sellele, et nad peavad need laenud 

võib-olla tagasi maksma ja mis võib viidata selliste 

saatjata laste perekondade kõrgetele ootustele 

seoses finantsabiga tulevikus. Nende ootustega 

seotud stressi ja ärevust mainisid saatjata lapsed 

(eriti afgaani kogukonna liikmed) mitmes UNHCRi 

juhitud uuringus.
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7 
Üleliigne bürokraatia  
ja haldus
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Probleemi püstitus

Nõuetekohase hoolduse, kaitse ja terviklike 

lahenduste pakkumine sõltub haldusmenetluste 

tõhususest. Samas põhjustavad bürokraatia ja 

halduskeerukus sageli takistusi ja katsumusi, 

jättes vahel lapsed elama kehvadesse oludesse, 

samas kui vastavaid hooldusvõimalusi ei kasutata 

täielikult ära. See võib toimuda ühe riigi siseselt, 

kuid mõjutab ka riikidevahelist koostööd, kujutades 

endast kaitseriske ja raisates riigi ressursse. 

Hädasti on vaja lihtsamaid ja efektiivsemaid 

menetlusi, sest need suudavad tagada standardite 

kasutamise ja seda tõhusamal moel.

Visioon/eesmärk

Varjupaika taotlevate saatjata laste 

haldusmenetlused on riiklikul ja piirkondlikul 

tasandil lihtsad ja kulude poolest ning ajaliselt 

tõhusamad, hoolitsedes kohese hoolduse 

pakkumise, kaitse ja tervikliku lahenduse eest, mis 

arvestab laste parimaid huve.

Edasised 
sammud ja 
teetähised
1 
Minimeerida menetlusi, tsentraliseerides ja 

andes volitusi riikliku hoolekandeasutuste 

eestkostjatele ja töötades välja standardsed 

töökorrad kogu protsessi jaoks (selgelt sätestades, 

kes mida millal teeb). Mõlemal sekkumisel võib 

olla tohutu mõju nii lastekaitsele kui ka riikliku 

süsteemi kulutõhususele. Protsesse saavad aidata 

ühtlustada eriti standardsed töökorrad. Tuleb 

välja töötada katseprojekt-menetlus, kasutades 

ehk ka erakonsultatsioonifirmasid, et sellise lihtsa 

katseprojekt-menetluse väljatöötamist toetada ja 

seejärel testida seda pilootriigis.

2 
Enamik ülalnimetatud soovitustest viib lõpuks ka 

tõhusamate ja rohkem ühtlustatud menetlusteni. 

Näitena lõpetaks tugev ja tõhus õiguslik eestkoste 

viivitused otsustamisel ja hoolduse korralduses 

ning aitaks kindlaks teha järelejäänud halduslikud 

probleemid; Dublini üksuste EASO võrgustik ja 

kontaktametnike tõhusam kasutamine aitaks 

kaasa perekondade kiiremale taasühendamisele 

ja ülalnimetatud juhtumite haldussüsteem 

soodustaks kiiremat infovahetust.

„Minu arvates on menetlused väga pikad ja 
võtavad liiga palju aega.“  
Adnan Shah*, meessoost, 17, pakistanlane

3 
Kehtestada ELi tasemel koordineerimisplatvorm 

nende ametiasutuste vahel, kes regulaarselt 

kohtuvad, et tuvastada lüngad ja tegeleda 

lahendustega, et ületada erinevaid probleeme. 

Selliseks platvormiks võiks olla korra aastas 

kokkutulev Lastekaitse Foorum, kuigi kasulikum 

oleks luua rohkem institutsionaliseeritud grupp 

koos volituste ja selge eesmärgiga ühtlustada 

meetodeid ning aidata arendada mõningaid 

Euroopa algatusi. Oma osa saaksid siin etendada 

FRA, EASO ja EUAA.

„On vaja organiseeritud menetlust, mis 
kõigepealt ütleks meile, millised on meie 
õigused ja võimalused. Praegu me kardame 
peavarju küsida.“  
Farid Akbar*, meessoost, 16, afgaan
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