ČO POVEDALI O ZAISTENÍ
DETÍ ODBORNÍCI OSN:

Spoločné prehlásenie odborníkov OSN ku Medzinárodnému dňu
migrantov 18.decembra 2016: osobitného splnomocnenca OSN pre
práva migrantov, François Crépeau; predsedu Výboru OSN pre ochranu práv pracujúcich migrantov a ich rodinných príslušníkov, Jose
S. Brillantes; predsedu Výboru OSN pre práva dieťaťa, Benyam Dawit
Mezmur; a predsedu Pracovnej skupiny k svojvoľnému zaisteniu,
Sètondji Roland Adjovi:

1

„Výbor OSN pre práva dieťaťa uvádza, že podľa Dohovoru o právach
dieťaťa, ktorý bol ratifikovaný 196 štátmi, zmluvné štáty nemôžu
zaistenie detí ospravedlňovať potrebou zaistiť ich rodičov a
tvrdením, že zaistenie je jediným spôsobom ako zachovať jednotu
rodiny.“

2

„Niektoré štáty mylne vychádzajú z predpokladu, že zaistenie je
niekedy v najlepšom záujme dieťaťa alebo že Dohovor o právach
dieťaťa, ktorý pripúšťa zaistenie ako výnimočné opatrenie v rámci
juvenilnej justície, toto umožňuje aj v kontexte migrácie. Zaistenie detí v kontexte ich migrácie nikdy nie je v najlepšom záujme
dieťaťa.“

3

„Dôvodov, prečo zaistenie nikdy nie je v záujme dieťaťa, je mnoho.
Deti sú zaistením často traumatizované, a je pre nich ťažko pochopiteľné, prečo musia byť v zaistení „akoby za trest“, keď neurobili
nič zlé. Aj krátky pobyt v zaistení má dlhodobo negatívny vplyv
na vývoj dieťaťa a na jeho fyzickú a psychickú pohodu.
Môže zhoršiť prežívanie už minulej traumy zažitej v krajine pôvodu
alebo na ceste.“

4

„Zaistenie je jasným porušením práv dieťaťa a štáty by mali
zákonom zakázať túto prax a okamžite úplne skončiť s jej uplatňovaním. Právny poriadok by mal garantovať zákaz zaistenia detí
v kontexte ich migrácie a povinnosť štátov zaviesť alternatívne
riešenia pre ich situáciu, ktoré by sa účinne vykonávali v praxi.“

5

„Štáty musia prijať alternatívne opatrenia nahrádzajúce zaistenie
detí s rodinami bez pozbavenia osobnej slobody umiestnením
v prirodzenom prostredí komunity. Takéto opatrenia sú pre budúci
život dieťaťa vhodnejším opatrením, bez ohľadu na to, či ostane
v novej krajine, bude presídlené do tretej krajiny alebo sa vráti
do krajiny pôvodu, podľa toho čo je v jeho najlepšom záujme.“
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