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Betreft:
Kinderen en migratie

Geachte heer Harbers,
De uitwerking van de Europese voorstellen voor regionale ontschepingsplatforms en
Europese opvangcentra heeft grote gevolgen voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.
UNICEF vraagt uw dringende aandacht voor de positie van deze kinderen in het nieuwe
opvangmodel. Meer dan de helft van het aantal mensen op de vlucht is immers kind.
UNICEF verwelkomt regionale samenwerking en coördinatie binnen en buiten Europa om
humanitaire rampen te voorkomen. Voorwaarde is daarbij wel dat het zorgt voor veilige
opvang met adequate faciliteiten en toegang tot verblijfprocedures. Een systeem dat de
opvang en procedures voor vluchtelingen en migranten volledig overlaat aan derde landen
kan de rechten van vluchtelingen en migranten ondermijnen en de situatie van kinderen
schaden.
UNICEF maakt zich zorgen hoe de rechten van kinderen in de nieuwe opvangcentra
beschermd gaan worden. We weten dat vluchtelingen- en migrantenkinderen op weg
naar Europa, via welke route dan ook, heftige en traumatiserende gebeurtenissen hebben
meegemaakt. Een opvangmodel dat hier geen rekening mee houdt, beschadigt kinderen des
te meer. Zo is bekend dat een toenemend aantal kinderen in het vluchtelingenkamp op het
Griekse eiland Lesbos zichzelf beschadigt of suicïde pogingen onderneemt.
Extra beschermingsmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk; in de opvang, asielprocedures
en bij eventuele terugkeer.
Opvang
Minimale standaarden zijn van vitaal belang in zowel de opvangcentra binnen, als in de
ontschepingsplatforms buiten Europa. Dit betekent voor kinderen concreet:

 Toegang tot voorzieningen. Directe toegang tot (non formeel) onderwijs,
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gezondheidzorg en psychosociale zorg.
Opvangcentra zijn veilig voor kinderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat (alleenreizende)
kinderen niet tezamen met volwassenen die geen familie zijn, worden opgevangen.
Dat er toiletten zijn die op slot kunnen, gescheiden wasruimtes en speelplekken.
Bevoegd personeel. Er is personeel aanwezig dat deskundig, ervaren en bovenal
bevoegd is met minderjarigen om te gaan.
Kinderbescherming. Kinderbeschermingsinstanties zijn aanwezig om kwetsbare
kinderen te signaleren en door te verwijzen naar hulp. De opvang van vluchtelingenen migrantenkinderen valt onder het nationale jeugdzorg systeem.
Voogd. Alleenreizende kinderen krijgen direct bij binnenkomst een voogd toegewezen
die hen bijstaat in procedures en zorgt voor bescherming.
Gezinshereniging. Alles op alles wordt gezet om gezinnen bij elkaar te brengen en te
houden.
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 Niet opsluiten. Opvang is niet gesloten, besloten of de facto detentie omdat er geen


weg terug is naar het land van herkomst noch een weg voorwaarts richting land van
bestemming.
Inspectie. De opvangcentra worden onafhankelijk gemonitord door bijvoorbeeld
het Europese netwerk van kinderombudspersonen of de speciale rapporteur op de
mensenrechten van migranten.

Procedure en terugkeer
Onduidelijk is onder welk juridisch systeem de opvangcentra buiten Europa zullen vallen,
hoe mensen internationale bescherming kunnen aanvragen, welke criteria gelden voor
resettlement, hoe eventuele terugkeerprocedures eruit zien en hoe de Europese Unie kan
garanderen dat deze voldoen aan internationale en Europese afspraken. Voor kinderen is nodig:

 Kind specifieke verblijfprocedures. Kinderen kunnen internationale bescherming


aanvragen. Tijdens de procedures wordt gedocumenteerd onderzoek gedaan naar het
belang van het kind.
Terugkeer. Terugkeerprocedures zijn volledig in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag
en terugkeer vindt alleen plaats als het in het belang van het kind is. Monitoring na
terugkeer is daar onderdeel van.

UNICEF Nederland doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om bij de
onderhandelingen en uitwerking van de Europese plannen de bescherming van de rechten en
belangen van vluchtelingen- en migrantenkinderen die naar Europa komen als strikte eis neer te
leggen. Hun rechten op bescherming, ontwikkeling en een menswaardig bestaan moeten altijd
op nummer één staan.
Een kind is immer een kind. Ook een kind dat naar Europa komt, op zoek naar veiligheid
en een betere toekomst.
Hoogachtend,
UNICEF Nederland
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