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Nowy międzynarodowy ranking ocenia standardy postępowania państw wobec
dzieci- migrantów
Nowy ranking Global NextGen Index klasyfikuje 20 państw na podstawie tego jak
traktują dzieci-migrantów, obliguje oraz wspiera rządy w wypełnianiu przez nie
ich międzynarodowych zobowiązań.
Genewa, Szwajcaria, 12 sierpnia 2018 r. W dniu dzisiejszym międzynarodowa
koalicja Global Campaign to End Child Detention opublikowała ranking Global
NextGen Index, który klasyfikuje 20 państw na podstawie ich starań o uniknięcie
krzywdzenia dzieci migrujących. Wynik pokazuje, że możliwa jest ochrona
wolności następnego pokolenia migrantów, lecz wymaga ona działań już dzisiaj.

Ranking wykazał dramatyczne zróżnicowanie w traktowaniu przez państwa poddane
ocenie dzieci-migrantów: podczas gdy, w niektórych regionach całkowicie unika się
detencji, w innych dopuszczalne jest wyrządzanie im nieodwracalnej krzywdy. Członkini
Rady NextGen, Roula Hamati, opisała stosowane praktyki, których świadkiem była w
Libanie: „Dzieci były trzymane w pomieszczeniach pod ziemią razem z dorosłymi, gdzie
20 osób dzieliło jedną cele - bez dostępu do powietrza, słońca ani bieżącej wody. To nie
jest miejsce dla dziecka.”

Udowodniono, że nawet krótki okres detencji poważnie krzywdzi psychiczny i fizyczny
dobrostan dziecka, co może mieć wpływ na całe jego/jej późniejsze życie.
Koordynator Global Campaign, Leeanne Torpey stwierdza, że:„ To nie musi tak
wyglądać – możliwe są zmiany wprowadzane w sposób zrównoważony i efektywny i
ten ranking pokazuje przykłady jak zmiany takie są możliwe.”
Ranking NextGen wymianie państwa, które stosują dobre praktyki z Brazylią i Irlandią
na czele. Ranking również wskazuje państwa, których praktyki i działania wymagają
natychmiastowej poprawy.
Państwa, które wypadły pozytywnie to Brazylia, Irlandia, Szwajcaria, Włochy i
Hiszpania. Brazylia uzyskała niemal maksymalny wynik, ze względu na wiążące ją
porozumienia I wdrożone przez nią praktyki i standardy postępowania, które chronią
dzieci. Członkini Komisji NextGen, Mariane Quintao wskazuje dlaczego Brazylia
osiągnęła tak wysoki wynik. „Brazylia pozwala wszystkim rodzinom z dziećmi oczekiwać
na zakończenie ich procedur migracyjnych na wolności, nie nakładając na nie żadnych
dodatkowych restrykcji. To ożywcze podejście do zagadnienia migracji - takie jakie
mamy nadzieje częściej obserwować.” Pani Quintao zna cenę detencji dziecka z
własnego doświadczenia - sama była zatrzymana w wieku 17 lat w Stanach
Zjednoczonych i deportowana do Brazylii, gdzie nie mieszkała już ani jej matka, ojciec,
czy siostra.
Już 191 państw zaangażowało się już na rzecz zmiany podejścia do detencji migrantów
na podejście uwzględniające kontekst praw człowieka, współpracując w ramach UN
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Ranking NextGen został
opublikowany w momencie gdy
Global Compact
niedługo wejdzie w fazę
implementacji, podczas której rządy poszczególnych państw zobligowane zostały do
przygotowania raportu nt. swoich działań i zobowiązań, również w zakresie detencji
dzieci.
„Ranking NextGen umożliwia zaangażowanie rządów w głębszy dialog na temat praw
dziecka oraz wspiera ich w ich działaniach. Wskazujemy drogę do ochrony praw i
wolności następnego pokolenia” dodaje pani Quintao.
Dowiedz się więcej: http://next-gen-index.org/
W Polsce w pracach nad rankingiem brały udział:
●

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

●
●

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Ośrodek Badań Nad Migracjami

