Chance is wrong … nothing's free … longin for..what used to be
stairways hot …hung to sea … fragile lives … shattered dreams

OTROCI BREZ
SPREMSTVA
Slovenija se, podobno kot vse druge evropske države, v vedno
večji meri srečuje s problemom beguncev oziroma ilegalnih
prebežnikov. Za večino slednjih je Slovenija sicer le tranzitna in ne
ciljna država. A ker naša država predstavlja zunanjo mejo med
»vzhodom« in državami EU, veliko število ilegalnih prebežnikov
odkrijejo prav obmejni organi v naši državi. Med ilegalnimi
prebežniki je veliko otrok. Ob tistih, ki se na takšno pot podajo
skupaj s starši, je veliko tudi t.i. otrok brez spremstva. Ti otroci in
mladostniki se od drugih otrok – ilegalnih prebežnikov in prosilcev
za azil razlikujejo predvsem po tem, da potujejo sami ali v
spremstvu neznanih oseb, ki niso njihovi starši oziroma sorodniki.
Slovenija jim večinoma nudi tri možnosti: da (1) kot ilegalni
migranti ostanejo brez kakršnega koli statusa in so do vrnitve v
matične državo zaprti v centru za tujce, da (2) zaprosijo za azil in
so do konca azilnega postopka nameščeni v azilnem domu in (3)
da jim država podeli status begunca in v tem primeru ostanejo v
Sloveniji. V vsakem od teh primerov se pojavlja veliko težav, ki so
povezane predvsem z (1) neustrezno namestitvijo otrok brez
spremstva in (2) odsotnostjo ustrezne psihosocialne oskrbe, ki bi
jo ti otroci kot še posebej ranljiva skupina otrok nujno potrebovali..
[T2]

Kdo so otroci brez spremstva?
Otroci brez spremstva so otroci, mlajši od 18 let, ki se nahajajo
zunaj matične države in so brez spremstva staršev oziroma
zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. Nekateri so na poti
sami, drugi pa s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami. Vsi otroci
brez spremstva so upravičeni do mednarodne zaščite. Od ostalih
mladoletnih beguncev se otroci brez spremstva razlikujejo po tem,
da potujejo brez staršev – v spremstvu sorodnikov oz. drugih
spremljevalcev, ki se lahko izdajajo za sorodnike, čeprav to niso.
Pogosto gre za zvodnike, za ljudi, vpletene v mrežo trgovanja z
ljudmi ali pa za ljudi, ki so otroka preprosto kupili oziroma njegovim
staršem obljubili, da ga bodo odpeljali v svet »boljših priložnosti«.
(»Program za otroke brez spremstva v Evropi«, 2004)
Iz poročila Human Rights Watch izhaja, da vsako leto na tisoče
maroških otrok, nekateri so stari komaj 10 let, vstopi v Španijo
samih, brez pravih dokumentov in brez staršev. Nekateri so
zapustili nasilne družine, drugi revščino, pomanjkanje
izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti. Prepogosto so bili žrtve
nasilja, diskriminacije in nevarnega življenja na ulici. Ko so jih

ujeli v Španiji, so bili pretepeni s strani policistov,
ki so jih potem strpali v prezasedene centre za
begunce. V teh centrih so jim pogosto odtegnili pravico do
zdravstvene oskrbe in do izobraževanja, ki jim jih zagotavljajo
španski zakoni, v teh centrih so bili otroci brez spremstva pogosto
žrtve nasilja s strani drugih otrok
in osebja. Podobno je tudi v
drugih državah, saj je področje
skrbi za otroke brez spremstva in
druge otroke – migrante zelo
različno (ne)urejeno. To je med
drugim posledica dejstva, da
begunci danes po vsem svetu
predstavljajo globalni problem, po

podatkih Mednarodne organi-zacije za migracije (IOM)
pa naj bi kar 192 milijonov ljudi oziroma 3% celotne
svetovne populacije ne živelo v državi, v kateri so bil rojeni.

Otroci brez spremstva v Sloveniji
UNCHR je v posebnem poročilu opozoril, da je Slovenija v
obdobju od leta 2001 do 2003 od 171 otrok brez
spremstva, ki so v navedenem obdobju zaprosili za azil,
tega podelila samo štirim otrokom. Večina ostalih je iz
države izginila neznano kam, še preden je bil z njimi
opravljen intervju. (»UNCHR«, 2004)
Druga najbolj pereča področja so:
(1) Program skrbništva. Skrbniki naj bi otrokom brez
spremstva in drugim tujcem, ki so ilegalno vstopili v
Slovenijo, pomagali pri azilnih postopkih. Program
skrbništva, ki ga kot edina nevladna organizacija zagotavlja
Slovenska filantropija, je še vedno prostovoljen.
(2) Neustrezna mreža prevajalcev Zaradi pomanjkanja
sredstev med uradnimi postopki za prevajalce, te sedaj tudi
za pogovore med skrbniki oz. svetovalci nevladnih
organizacij in otroci brez spremstva zagotavljajo kar na
Ministrstvu RS za notranje zadeve.
(3) Neustrezna namestitev otrok brez spremstva in
neustrezna psihosocialna oskrba.
Otroke, ki v Slovenijo vstopijo kot ilegalni migranti, oblasti
nastanijo v centru za tujce, ki je ustanova zaprtega tipa in
kjer čakajo na izgon iz države oz. na vrnitev v matično
državo. Otroke, ki so prosilci za azil, pa namestijo v
posebno sobo za mladostnike v azilnem domu v Ljubljani.
A ker je azilni dom ustanova odprtega tipa, kamor lahko
pride vsakdo, so otroci brez spremstva ob takšni namestitvi
pogosto še bolj ogroženi.
V nevladnih organizacijah, pa tudi zaposleni v samem
azilnem domu, namreč domnevajo, da so pogosti
obiskovalci tega doma tudi trgovci z ljudmi, otroci brez
spremstva pa so njihove lahko dosegljive žrtve. O tem
pričajo tudi izpovedi zaposlenih v azilnem domu ter
predstavnikov nevladnih organizacij, da veliko otrok brez
spremstva iz azilnega doma za vedno izgine neznano kam.
Slovenska filantropija predlaga pripravo predloga projekta
nastanitve otrok brez spremstva. Nastanitev bi temeljila na
konceptu stanovanjske skupine z vodenimi vzgojno
izobraževalnimi programi in nadzorom. V takšnih centrih
oziroma skupnostih bi bila otrokom zagotovljena 24-urna
pomoč ter psihosocialna oskrba, v njih pa bi bila tudi
posebna soba za intervjuje z otroki, ki bi omogočala
primernejše okolje za opravljanje uradnih intervjujev v
azilnih postopkih.
V nevladnih organizacijah opozarjajo tudi, da bi bilo
potrebno poskrbeti tudi za kvalitetno preživljanja prostega
časa. Tako otroke – prosilce za azil kot tudi begunce bi bilo
potrebno usmeriti v konstruktivne aktivnosti ter kakovostno
zapolniti njihov čas. V zvezi s tem bi bilo smiselno
organizirati jezikovne tečaje ali poklicno usposabljanje,
otrokom zagotoviti specializirano
psiho-loško
svetovanje
ter
dostop do mladostniške/otroške
svetoval-nice ter vzpostaviti
programe
za
preživljanje
prostega časa s strani nevladnih
društev in drugih organizacij.
(»Strategija za ravnanje z otroki
brez spremstva v Sloveniji«,
2005-2006)
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Fall children fill the streets at dusk,
at last, it all will begin.

Izkušnje pri delu z begunci
Čeprav se področje ravnanja in skrbi za otroke brez
spremstva morda razlikuje v nekaterih podrobnostih,
se je Slovenija enkrat v primerljivi vlogi skrbi za
mladoletne begunce že uspešno znašla. Z največjim
številom beguncev se je Slovenija srečala leta 1992,
ko jo po tedanjih ocenah samo iz Bosne in
Hercegovine prispelo 70 tisoč (po nekaterih poznejših
podatkih pa 35 tisoč) beguncev, med njimi več kot
polovica otrok. Po Mikuš Kosovi (Mikuš Kos, 1999) je
slovenska »izkušnja« pri delu z begunci iz BiH leta
1992 obveljala za dobro; celo za tako dobro, da bi se
iz nje lahko veliko o ravnanju z begunci otroki naučili
tudi v sosednjih državah. Naučili bi se lahko, kako
zmanjšati razlike, ki jih prinašajo jezikovna in kulturna
drugačnost, pa tudi drugačnost zaradi številnih izgub
in travmatskih doživetij.

Sama se s tem stališčem strinjam in zagovarjam tezo, da bi bilo
večino izkušenj, ki so jih slovenski strokovnjaki pridobili pri delu z
otroki-begunci iz nekdanje Jugoslavije, mogoče in smiselno prenesti
na področje skrbi za otroke brez spremstva. Ti otroci namreč
izhajajo iz podobnih travmatskih okoliščin kot so izhajali omenjeni
begunci, trpijo lahko za podobnimi posledicami (še posebej, če ne
dobijo pravočasne in ustrezne psihosocialne pomoči), domnevamo
pa lahko, da bi pomembno vlogo za otroke brez spremstva lahko
odigrala tudi šola (kot jo je pri beguncih iz območja nekdanje
Jugoslavije). Zaradi vseh navedenih razlogov ni razumnega
razloga, da država izkušenj iz časa, ko so bili v Sloveniji begunci iz
nekdanje Jugoslavije, ne bi prenesla na področje pomoči otrokom
brez spremstva. Res pa je, da so v zvezi s tem mogoči nekateri
izgovori. Tako je glavni izgovor, zakaj državi ni potrebno
organizirano poskrbeti za področje izobraževanja in psihosocialne
oskrbe mladoletnih prebežnikov zagotovo ta, da je le teh v Sloveniji
danes bistveno manj kot pa je bilo leta 1992 beguncev – in pa, da
nihče ne ve, kakšna bo njihova nadaljnja usoda, saj, nenazadnje,
obstaja le majhna možnost, da bodo po zaključenem azilnem
postopku sploh ostali v Sloveniji.

Alma Maruška Sedlar

Oni so nihče in zato ni
treba ničesar ukreniti
SOLIDARNOST – v čigavi pristojnosti je pretep v šoli,
kjer so sovrstniki pretepli deklico
Razočarana sem. ýBritney Spears je bruhala v
moškem straniščuý - je novica ob kateri so se zbudile
strasti svetovne in slovenske javnosti. Veselijo se težkem
obdobju v življenju ne prav starega dekleta. Vso pozornost
namenjajo neki kvazipropadli aferi, medtem ko o brutalno
pretepeni deklici v šoli berem v kratki notici na dnu kotička
predzadnje strani. Otroci so s kamerami na mobilcih
dogajanje celo posneli in se zdaj s tem še hvalijo
naokoli.
Izpoved ubogega žalostnega očeta me
je
prebudila, da sem se vprašala, v kakšnem svetu
pravzaprav živimo. Kje je, kam gre človeška
solidarnost?
V šoli o dogajanju niso vedeli ničesar. Pristojne
oblasti in vse pomembne inštitucije pa ýniso pristojneý.
Vsi so se ogradili, češ da o dogodku berejo le iz medijev
in uradne prijave (še) niso dobili. Sicer pa, kakšen faktor
v življenju ubogega otroka sploh so? Nepomemben. In prav
je, da otrok upa, da mu nikoli ne bo treba prositi za pomoč
tovrstnih inštitucij. Čeprav mora vedeti, da obstajajo in da
(naj bi mu) lahko pomagajo. Njihovo osnovno poslanstvo in
cilj je zaščita otrok; zaradi otrok obstajajo.
Zanjo nikogar ne skrbi. Prihaja iz majhne vasi še
vedno ýbalkanske državeý, za katero vsi ministri in drugi
veljaki še nikoli niso slišali. Po ničemer ni slavna, tudi njeni
strarši niso osebnosti iz visoke družbe, nimajo gore
denarja, da bi nekomu plačali, da bi raziskal, kaj se je tega
dne v šoli zares dogajalo. NIHČE je in zato ni treba ničesar
ukreniti.
Vse pogosteje me je sram, ker živim tu, kjer živim in
tako kot živim. In med takimi, med kakršnimi živim. Kaj je
hrana naši osebnosti? Tričitrači o tem, kako je bil kdo
oblečen na
sobotni špici? O tem, kako je Paris Hillton spuščena
iz zapora prej, ker je njeno bivanje predrago? O Britney

Spears na moškem stranišču, namočeni v lastno
bruhanje? In še jezni smo, ker niso objavili fotografij za
naše ýlušteý ...
Zakaj ne naredimo TV showa o tem, kdo je s kom,
kdaj in kako ter s kakšnim namenom prečkal Prešernov
trg? Ne pozabimo izmeriti in komentirati dolžine moških
hlač ter kratkosti ženskih kril. Taka oddaja bo zagotovo
podrla vse rekorde največje gledanosti. Namesto da
govorijo dolgočasne zgodbe o nasilju nad in med otroki, o
brutalno pretepenih ženskah, o revščini, o klimatskih
spremembah ... o največjem problemu v naši državi –
sebičnosti?
Najlažje je biti gluh za vse, kar ni naša stvar, na vse,
kar se ni zgodilo nam, kar se nam (še) ne dogaja, na vse,
kar ni naše delo in za kar nismo plačani. Ker
najpomembneje je, da se denar obrača, da se troši, da naš
račun na banki dobiva vse več in več ničel, da imamo
doma polne predale (večinoma
naudobnih) modnih čevljev, ki
smo jih obuli enkrat ali pa še to
ne, da se vozimo v velikih lepih
in dragih avtomobilih ter da smo
oblečeni v najdražje modne
znamke. Večina izmed nas si
tudi želi – polovici je to že uspelo
– biti vsaj enkrat objavljen na
naslovnici rumenega tiska, ki je
(po ceni in vsebini) manj vreden od navadnega WC papirja
... Kam gre ta svet? Se ljudje tega zavedajo?
Kako potem lahko pričakujete, da kogarkoli
spoštujem, da vas imenujem svoje prijatelje in si želim biti
videna kot član vašega krdela, ko okrog sebe vidim le
zavist, sebičnost in pohlep? Človek človeku zver. Eden
drugemu smo sovražniki. In to je žalostno. Zelo žalostno. In
vsi vi, ki se hranite s tujimi tragedijami, s tujimi težavami,
vsi bi se morali vprašati, kdo ste, kaj ste, ker tisto, ker jaz
razumem pod pojmom ýčlovek – osebaý gotovo niste.
Žalostna sem. Morda bi bilo bolje, če bi Zemlja
čimprej razpadla, morda bi morala kar eksplodirati, ker je
verjetno bog ogorčen zaradi vsega. Mislim, da je tudi
Materi naravi zdaj žal, da si je sploh omislila zivljenje.
Toda ne, motimo se, Zemlja ne bo kar propadla.
Pred njo so še 5, 3 milijarde let življenja. Tako pravijo.
Izumrl bo le človek, ki je očitno s tem, da si je podredil
Zemljo, življenje na Zemlji in njeno okolico, dosegel
vrhunec svojega razvoja
Lidija Vučajnk

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako vozite, kri pa raje podarite in
postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji.
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