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POVZETEK 

Doktorska disertacija se osredotoča na situacijo mladoletnih migrantov brez spremstva, katerih 

migracije so ekonomsko spodbujene, za razliko od večnih poudarkov na otrocih brez spremstva 

iskalcih azila, beguncih in žrtvah trgovine z ljudmi. Skozi raziskovanje vzorcev, značilnosti in 

motivov migracij mladoletnikov brez spremstva, ki so iz Moldavije pripotovali v Avstrijo (in 

ostale države Evropske unije), disertacija izpostavi neskladnosti v politikah in ukrepih za zaščito 

mladoletnikov brez spremstva ter izpostavi mehanizme, ki dodatno vodijo mladoletnike v 

ranljivost za zlorabe in izkoriščanja. Osredotoča se predvsem na razumevanje ciljne skupine 

skozi oči strokovnjakov in predstavnikov institucij, ki delujejo na področju otrok brez spremstva 

v Avstriji. Disertacija prav tako – tudi skozi diskurz otrokovih pravic – kritično ocenjuje 

prevladujočo konceptualizacijo in idealizacijo otroštva na zahodu, kot časa nedolžnosti, v 

katerem je poudarek v prvi vrsti na izobraževanju in šolanju, in ki se ne sklada z realnostjo 

življenj večine otrok po svetu. Disertacija se zaključi s priporočili za izboljšanje situacije 

mladoletnih migrantov brez spremstva. 

KLJUČNE BESEDE: mladoletniki brez spremstva, migracije, otrokove pravice, otroštvo, 

Moldavija, Avstrija 

 

SUMMARY  

Doctoral dissertation focuses on the situation of unaccompanied migrant children traveling on 

economic grounds in order to seek better life opportunities, as opposed to children travelling in 

order to seek asylum or trafficked children. Through researching patterns, features and motives 

behind migrations of unaccompanied minors migrating from Moldova to Austria, this 

dissertation highlights inconsistencies in politics and interventions aimed at protecting 

unaccompanied migrant children and reveals mechanisms that lead or deepen their vulnerability 

for exploitation and abuse. It focuses primarily on understanding of group in focus through the 

eyes of experts and institutions working in the field of child migration in Austria. Dissertation 

also – through child rights discourse – critically looks at the prevailing conceptualization and 

idealization of contemporary western childhood as a time of innocence, schooling and play, 

ignoring the reality of lives of majority of world's children. In the case of Austrian political 

system for protection of unaccompanied children, which is primarily based on asylum system, 

dissertations finds out that although unaccompanied minors from Moldova represents statistically 



 

                                                                               

 

 

visible group of unaccompanied minors in Austria, there is a worrying number of children that 

disappear or are engaged in illegal activities, furthermore only very small number of children 

reaches asylum at the second instance, which is related to more and more strict asylum 

legislation, age assessment methodologies and limited (almost no) possibilities for getting long 

term asylum status that will allow a child to build his life plan in Austria. Furthermore, services 

and interventions available for protection of unaccompanied migrant children, do not correspond 

to their interests, priorities and needs, including gaining income and fulfilling their own 

migratory projects. The dissertation also reveals that population of unaccompanied minors from 

Moldova is not homogeneous, and categorizes them in three groups: unaccompanied minors for 

which Austria does not represent final destination country, unaccompanied minors with wish to 

remain in Austria, but in order to do so, they are faced with several administrative obstacles and 

unaccompanied minors engaged in illegal activities. Dissertation also highlights key mechanisms 

that foster vulnerabilities of unaccompanied minors and concludes with the set of 

recommendations and a list of elements that has been identified as necessary for the 

comprehensive protection of unaccompanied migrant children. 

KEY WORDS: unaccompanied minors, migrations, children's rights, childhood, Moldova, 

Austria 
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1. UVOD 

 

 

Migracije, tako znotraj posameznih držav kot med njimi, so ena izmed določujočih značilnosti 

današnjih družb, tesno povezana z ekonomskim (ne)razvojem, konflikti, naravnimi nesrečami, 

spremembami podnebja ter ostalimi pritiski iz okolja. Migracije so proces, v katerega so 

vključene vse družbene skupine, vključno z otroki, ki migrirajo skupaj s starši ali celo sami, kot 

t. i. mladoletniki brez spremstva. Slednji so bili do sedaj v veliki meri izključeni iz splošnih 

razprav o migracijah oziroma so bili v razpravah, ki so se osredotočale na otroke kot 

individualne subjekte migracij, obravnavani zgolj z vidika begunske problematike in azila (t. i. 

otroci brez spremstva iskalci azila) ter z vidika trgovine z ljudmi. To je vodilo v razumevanje 

otrok v migracijah zgolj kot pasivnih žrtev migracijskega procesa, brez lastnega delovanja in 

vloge pri sprejemanju odločitev, povezanih z migracijami. Vendar pa pozornost, usmerjena zgolj 

na ti dve kategoriji otrok v migracijah, ne odraža dejanskih potreb in interesov mladoletnih 

migrantov brez spremstva, saj zanemarja obsežno in heterogeno skupino otrok, katerih 

značilnosti ne ustrezajo profilu iskalca azila ali otroka žrtve trgovine z ljudmi. Tako na primer 

ekonomsko motivirane migracije otrok, povezane z iskanjem dohodka in trgom dela, z iskanjem 

drugih priložnosti ali lastne izpopolnitve, v veliki meri ostajajo neraziskano, skoraj tabuizirano 

področje, izključeno tako iz razprav o migracijah kot tudi tistih o delu otrok. To je posledično 

vodilo tudi v oblikovanje ukrepov in politik, neprilagojenih otrokom v migracijah, ki pogosto 

zanemarjajo tudi njihove ekonomske potrebe in interese. 

           Za ustrezno oblikovane in implementirane ukrepe in politike na področju migracij otrok, 

ki bi lahko dejansko prispevale k zaščiti in izboljšanemu položaju otrok v migracijah, je potrebno 

bolj poglobljeno razumevanje različnih oblik individualne mobilnosti otrok. Le-te je potrebno 

kritično analizirati v odnosu do ukrepov in politik, ki so v posamezni državi vzpostavljeni za 

zaščito otrok brez spremstva. Pričujoča doktorska disertacija se bo znotraj širše kategorije otrok 

brez spremstva, osredotočala predvsem na ekonomsko motivirane migracije otrok brez 

spremstva, ki so iz Moldavije migrirali v države Evropske unije (EU), s posebnim poudarkom na 

Avstriji, ki se med vsemi državami EU srečuje z drugim največjim številom dokumentiranih 

mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije. Moldavija na drugi strani predstavlja eno 
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najrevnejših evropskih držav, z močno vzpostavljeno kulturo ekonomskih ali delavskih migracij, 

vendar brez večjih konfliktov, ki bi povzročile masovne migracije prebivalstva na temelju 

političnega azila oziroma mednarodnega begunskega prava
1
. 

 Disertacija bo tako v središče razprav o otroških migracijah brez spremstva postavila 

vprašanje ekonomskih migracij otrok ter skozi raziskovanje vzorcev, značilnosti in motivov 

migracij mladoletnikov brez spremstva, izpostavlja številna neskladja v politikah in 

intervencijah, namenjenih njihovi zaščiti. Pri tem se bom v doktorski disertaciji v veliki meri 

osredotočila na razumevanje otroških migracij skozi poglede institucij in strokovnjakov, ki 

delujejo na področju otroških migracij v Avstriji, kar nam omogoča boljši vpogled v okolje ter 

razloge za pogosto neustrezno in neučinkovito naslavljanje specifičnega in občutljivega pojava 

ekonomsko spodbujenih migracij otrok brez spremstva. Na drugi strani bo disertacija prispevala 

tudi k izboljšanju razumevanja širšega socioekonomskega konteksta ekonomsko pogojenih 

migracij iz držav Vzhodne Evrope v Evropsko unijo. Obenem teza – tudi skozi diskurz otrokovih 

pravic – kritično obravnava prevladujočo konceptualizacijo in idealizacijo sodobnega otroštva 

kot časa nedolžnosti, namenjenega šolanju in igri, ki se v prvi vrsti osredotoča na to, kar bi 

otroštvo moralo biti, in zapostavlja, kaj dejansko otroštvo za številne otrok po svetu je, ter 

kakšen je vpliv prevladujoče konceptualizacije otroštva na otroške migracije in otroke migrante.  

 

1.1. Cilji in hipoteze 

 

Namen in cilji doktorske disertacije so sledeči:   

(a) preučiti značilnosti mednarodnih migracij mladoletnih oseb brez spremstva ter prevladujoč 

profil mladoletnih migrantov na primeru mladoletnih migrantov, ki so iz Moldavije migrirali v 

Avstrijo, skozi perspektivo predstavnikov institucij, ki delujejo na področju njihove zaščite;  

                                                           
1
 Moldavija ima sicer politično nerešeno vprašanje Pridnjestrske moldavske republike oziroma Transnistrije, ki 

predstavlja regijo na levi strani reke Nistru. Regija je po razpadu Sovjetske zveze enostransko razglasila svojo 

neodvisnost leta 1990. Leta 1992 je izbruhnil spopad med moldavskimi oblastmi in nepriznano Pridnjestrsko 

moldavsko republiko, ki je bil končan s sporazumom o prenehanju napadov in je danes nadzorovan s strani Komisije 

skupnega nadzora, ki jo sestavljajo trilateralne mirovne sile (Rusija, Moldavija, Pridnjestrska republika). Medtem ko 

je regija de jure del Moldavije, de facto ostaja administrativno pod oblastmi Tiraspola – njenega glavnega mesta. Od 

vzpostavitve Komisije velja neprekinjeno premirje, vendar politični položaj regije ostaja nerešen (Europe-East.com).  
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(b) določiti dejavnike, ki spodbujajo otroke k migracijam, vključno z analizo širšega 

socioekonomskega okvira, ter preučiti posledice pojava mladoletnih migrantov brez spremstva 

na institucije, vzpostavljene za njihovo zaščito; 

(c) preučiti politike, ukrepe in intervencije za zaščito otrok migrantov brez spremstva v državi 

destinaciji Avstriji ter podati priporočila za izboljšanje politik in praks, ki se navezujejo na 

mladoletne migrante brez spremstva;   

(d) postaviti pod vprašaj predpostavke in razprave, povezane s prevladujočo konceptualizacijo 

otrok, otroštva in migracij, ki se pogosto ne skladajo z realno situacijo in življenjskimi 

razmerami mladoletnih migrantov brez spremstva, kot tudi z njihovimi potrebami ter 

razumevanjem lastne situacije. 

 Ker avstrijske institucije in njihovi predstavniki, ki delujejo na področju mladoletnikov 

brez spremstva, razumejo mladoletne migrante brez spremstva iz Moldavije v prvi vrsti kot 

pasivne akterje, brez lastnega delovanja in besede pri odločanju v migracijskem procesu, ter v 

skladu z njihovo prevladujočo družbeno konceptualizacijo kot žrtve trgovine z ljudmi in iskalce 

azila, bomo na podlagi preučitve teoretskega okvira in lastnega predhodnega poznavanja stanja 

stvari na raziskovalnem področju disertacije zastavili naslednjo hipotezo, ki bo vodila raziskavo 

v okviru dela na pričujoči disertaciji:  

H1: Ker ne upošteva realnih življenjskih razmer otrok brez spremstva in zanemarja njihove 

osnovne ekonomske interese ter socialne potrebe, bo obstoječa dominantna paradigma 

razumevanja otroških migracij s strani oblasti vodila v oblikovanje migracijskih politik in 

ukrepov, ki bodo zelo pogosto povsem neprilagojeni mladoletnim migrantom brez spremstva. 

 Temeljni namen pričujoče doktorske disertacije je (na primeru Moldavije) prispevati k 

izboljšanemu razumevanju samostojnih migracij mladoletnikov in spodbuditi bodoče razprave, 

tako na nacionalni in regionalni kot tudi mednarodni ravni o situaciji, s katero se mladi migranti 

srečujejo, ko dosežejo Evropsko unijo. Disertacija identificira številne ključne probleme in 

izzive, ki posebej izpostavljajo mladoletnike v situacije zlorabe in ranljivosti, z željo izboljšati 

splošno učinkovitost nacionalnih agencij in storitev, ki so odgovorne za sprejem, zaščito in 

obravnavanje mladoletnikov brez spremstva, ter spodbuditi njihovo prilagoditev na posebno 

situacijo in ranljivost ekonomsko spodbujenih migracij otrok migrantov brez spremstva.  

Disertacija se tako osredotoča na specifičen in ozek segment otroških migracij brez spremstva iz 

Moldavije v Avstriji in širši Evropski uniji ter pridobiva novo znanje in podaja priporočila, kako 
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naj države na najbolj možen organiziran in trajnosten način odgovorijo na migracije otrok, ki iz 

Moldavije (kot tudi ostalih držav Vzhodne Evrope in drugod) migrirajo v države Evropske unije. 

S tem bo disertacija zapolnila vrzeli v razumevanju otroških (ekonomsko pogojenih) samostojnih 

migracij, s posebnim poudarkom na razumevanju omejitev političnega in zakonodajnega okvira 

ter ukrepov institucij za njihovo oskrbo.   

 

1.2. Struktura disertacije 

 

Disertacija je razdeljena na več delov. Prvi del predstavlja uvod v disertacijo, v katerem 

predstavljamo metodologijo, uporabljeno v raziskavi, ter izzive, povezane z raziskovanjem 

migracij mladoletnih migrantov brez spremstva. V tem poglavju prav tako povzamemo svojo 

epistemološko in ontološko raziskovalno pozicijo. V drugem delu disertacije predstavimo 

prevladujoče pravne in družbene definicije ter izzive, povezane z definicijami otroških 

samostojnih migracij. Prav tako izpostavimo spreminjajočo naravo otroških življenj in otroštva, z 

različnih teoretskih perspektiv in v različnih migracijskih kontekstih ter predvsem povzamemo 

ter kritično ovrednotimo prevladujoč diskurz otrokovih pravic in z njim povezano reprezentacijo 

otrok in otroštva v kontekstu mednarodnih migracij. Pri tem posebej izpostavimo vprašanje 

otroštva v različnih kulturnih in ekonomskih okoljih. V tretjem delu disertacije se osredotočamo 

na ekonomski in družbeni okvir ter vpliv, ki ga imajo negativni družbeni in ekonomski dejavniki 

na otroke in otroštvo v Moldaviji. Poseben poudarek poglavja je na posameznih trendih, ki 

pomembno vplivajo na pojav mladoletnih migracij otrok brez spremstva. V tem poglavju 

predstavimo tudi obseg migracij otrok iz Moldavije v širšem kontekstu. Četrti del disertacije 

predstavlja primarna raziskava, ki v središče postavlja otroke brez spremstva iz Moldavije, ki so 

migrirali v države Evropske unije, s posebnim poudarkom na Avstriji (študija primera). Ta del 

vključuje analizo relevantnega zakonodajnega in političnega okvira za zaščito otrok brez 

spremstva, kot tudi določujoče značilnosti mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, 

vključenih v raziskavo, kot jih vidijo in razumejo predstavniki institucij, ki delujejo na področju 

njihove zaščite. Poseben poudarek je na analizi mehanizmov, ki izpostavljajo mladoletnike 

situacijam, v katerih so ranljivi za izkoriščanje in zlorabo, ter analizi učinkovitosti in primernosti 

institucij za njihovo zaščito ter njihovih ukrepov. Peti del vključuje ključne ugotovitve in 
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zaključke raziskave, vključno s priporočili za izboljšanje situacije in položaja ekonomsko 

motiviranih mladoletnih migracij.   

 

1.3. Metodološki izziv – raziskovanje migracij mladoletnih migrantov  

 

Raziskovanje mladoletnih migracij oziroma bolj specifično migracij mladoletnih migrantov brez 

spremstva, predstavlja precejšen raziskovalni izziv, saj gre za zapleten, raznolik in pogosto 

neviden pojav, ki prav tako predstavlja občutljivo notranjepolitično vprašanje posamezne države, 

razpeto med vse strožjo migracijsko in azilno zakonodajo in nacionalno zakonodajo, 

vzpostavljeno za zaščito in varstvo otrok, in vprašanjem otrokovih pravic. Predlagano raziskavo 

v okviru disertacije uvrščamo v širši metodološki okvir ter razlikujemo različne teoretske 

paradigme k raziskovanju družbenih pojavov, skozi katere utemeljimo svojo raziskovalno 

pozicijo ter raziskovalno metodologijo, ki jo uporabljamo v raziskavi. Del poglavja namenimo 

ključnim metodološkim izzivom in z njimi povezanim omejitvam raziskave ter podrobneje 

opišemo in utemeljimo izbor metod in orodij za raziskovanje izbranega pojava ter izpostavimo 

izzive pri njihovem nanašanju na izbrano raziskovalno vprašanje. 

 

1.3.1. Uvrstitev raziskave v širši raziskovalni kontekst 

 

Paradigme so postale centralen koncept v metodologiji raziskovanja družbene znanosti, vendar 

pa pogosto nosijo različne pomene in razumevanja. Na primer Mertens (2008) in Patton (2002) 

paradigmo razumeta kot nazorski pogled oziroma način, preko katerega razmišljamo o in 

osmišljujemo zapletenost realnega sveta. Morgan predlaga razumevanje družboslovne paradigme 

kot »sistem prepričanj in praks, ki vplivajo na to, kako raziskovalec izbere vprašanja in metode 

raziskovanja, pri čemer pomembno vlogo igrajo epistemološka
2
 vprašanja o naravi znanja in 

znanega« (Morgan 2008, str. 31, 34–35). Kritično razmišljanje o s paradigmami povezanimi 

koncepti, predvsem ontologije (narava realnosti) in epistemologije (produkcija znanja in vloga 

                                                           
2
 Morgan (2008) razlikuje med paradigmo kot »nazorskim pogledom«, kot deljena prepričanja na raziskovalnem 

področju in paradigmo kot »model examples«, ki se naslanja na specifične primere najboljših ali tipičnih rešitev 

problema. 
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raziskovalca),
3
 je nujno za vsakega družboslovnega raziskovalca, ti koncepti predstavljajo 

»pomembne teoretične konstrukte za osvetljevanje predvidevanj o naravi realnosti« (Patton 

2002, str. 72) in na drugi strani tudi pomagajo odpirati (ali odgovarjati na) vprašanja,
4
 povezana 

z legitimnostjo našega družboslovnega poizvedovanja, ki se pogosto navezuje na vprašanja, teme 

in osebe, ki se precej razlikujejo od nas samih (v mojem primeru gre za marginalizirane in 

tabuizirane, skoraj nevidne posameznike). Pri tem menimo, da je pomembno, da skozi 

(samo)postavljanja ontoloških in epistemoloških (in posledično tudi metodoloških) vprašanj, 

predstavimo, kako razmišljamo in razumemo svet, realnosti in resnico, in predvsem kakšen je 

naš odnos do raziskovanega (objekta/subjekta/udeleženca/drugega). Oziroma, kot pravi 

Schwand, se izpostavljamo nenehnemu premisleku in razumevanju, kako želimo živeti življenje 

kot družboslovni raziskovalci/ke (Schwand v Patton 2002, str. 134).  

 V nadaljevanju izpostavimo dve temeljni paradigni, ki pa ju med seboj ne jemljemo kot 

ostro ločeni, ampak prej v smislu Gerteezevega mešanja žanrov (angl. blurring of geners) oz. 

Gubinega in Lincolnovega (2005, str. 198) spajanja paradigem (angl. breeding of paradigms) ter 

delimo mnenje Pattona (2002), ki zavrača ortodoksnost posamezne paradigme kot najboljše ali 

najbolj primerne. V svojem pogledu vidimo meje med izbranimi paradigmami kot zbrisane, z 

med seboj prepletajočimi se elementi
5
. Zato izpostavimo pozitivistično-postpozitivistično 

paradigmo ter konstruktivizem-interpretativizem kot dve ključni paradigmi. Posamezni avtorji se 

v svojih tekstih pogosto navezujejo tudi na tretjo »širšo« paradigmo,
6
 kamor pogosto vključujejo 

kritično teorijo, postmodernizem, transformativno-emancipatorno paradigmo
7
 ter feminizem. Ta 

                                                           
3
 V tem smislu vidimo znotraj paradigme ali pristopa ontologijo, epistemologijo, metodologijo in metode v neke 

vrste hierarhiji, znotraj katere so prve bolj abstraktne in postajajo vedno bolj oprijemljive in tehnične. 
4
 Med drugim govorimo o vrsti vprašanj, ki se nam postavljajo pri oblikovanju vsake raziskovalne naloge, od tega, 

kako vemo, da ima tisto, kar predstavljamo, kakšen pomen? Kdo ima avtoriteto, da predstavlja druge, ki mogoče 

včasih tudi nočejo biti predstavljeni? Zakaj raziskujemo ta problem? Pri tem se zatekamo k ontologiji in 

epistemologiji za razjasnitev nekaterih vprašanj, čeprav na njih ne podajamo dokončnega odgovora v tej disertaciji. 
5
 V tem smislu se delno spogledujemo tudi s pragmatizmom oziroma pragmatičnim relativizmom, o katerem na 

kratko govorimo tudi v nadaljevanju.  
6
 Na primer med drugim Crotty ločuje med pozitivizmom (in postpozitivizmom), interpretativizmom (vključno s 

fenomenologijo, hermenevtiko in simbolnim interaktionalizmom) ter kritično teorijo in postmodernizmom (v Patton 

2002, str. 132). Lincoln in Guba ločita med pozitivizmom, postpozitivizmom, kritično teorijo, konstruktivizmom ter 

dodajata še participatorno/kooperativno paradigmo (Guba in Lincoln, 2005). Mertens (2008) nadalje ločuje med 

pozitivistično-postpozitivistično paradigmo, konstruktivizmom-interpretativizmom in transformativno-

emancipatorno paradigmo, v kateri lahko bralec zasledi feministično in kritično orientacijo k razumevanju družbene 

znanosti.  
7
 Veljavnost transformativno-emancipatorne paradigme je v raziskovanju družbene znanosti sicer sporna, in le malo 

je avtorjev, ki jo poleg Mertensove (2008) razumejo kot paradigmo. Na primer. Tashakkori in Teddlie predlagata, da 

jo konceptualiziramo kot namen raziskave in ne kot njeno filozofsko osnovo, kar je bliže tudi mojemu razumevanju 

(Tashakkori in Teddlie 2008, str. 67). V tej luči se tudi pogosto obrnemo na njen koncept, saj vsebuje veliko 
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skupina tudi izpostavi in vključuje največ odgovorov na moja vprašanja, povezana z realnostjo in 

tudi namenom raziskave, saj se od prvih dveh pomembno razlikuje po svoji težnji ne zgolj k 

raziskovanju/razumevanju družbenih pojavov, ampak aktivnemu spreminjanju in transformaciji 

družbe (pogosto) v smislu opolnomočenja izpuščenih ali marginaliziranih glasov (glej Patton 

2002; Neuman 2006; Jensen 2007; Mertens 2008). Kar gre tudi z roko v roki z zavedno analizo 

asimetričnih razmerij moči ter iskanja načinov povezovanja rezultatov družbenega raziskovanja 

v dejanja. Vendar tega pristopa k raziskovanju ne imenujemo in kategoriziramo kot paradigmo 

na ravni pozitivistične in postpozitivistične ter konstruktivistične-interpretativistične paradigme, 

ampak prej v smislu namenskosti posamezne raziskave, torej kaj želimo s posamezno raziskavo 

doseči ter kako raziskavo konceptualiziramo v njeni namenskosti in ne kot njeno filozofsko 

osnovo (podobno kot predlagata Tashakkori in Teddlie (2008) na primeru Martensove 

transformativno-emancipatorne paradigme).  

 Za raziskovalca s pozitivistično (postopozitivistično) ontologijo obstaja objektiven zunanji 

svet, ki je neodvisen od človeške percepcije in ga je možno kvantitativno izmeriti (Clarke, 2006). 

Pozitivizem se tako lahko osredotoča na katerokoli vprašanje v družbi, saj vidi vse kot eno samo 

realnost – ki jo lahko razumemo z določeno ravnijo verjetnosti (Mertens, 2008). Na drugi strani 

interpretativna-konstruktivistična ontologija zavrača ideje o eni sami objektivni realnosti in 

»resnici« ter priznava, da posamezniki in skupine ustvarjajo številne družbeno ustvarjene (lastne 

verzije) subjektivne realnosti (Patton 2002; Neuman 2006; Clarke 2006; Mertens 2008). Ta 

paradigma tako poudarja relativizem ter lokalno in specifično soustvarjanje realnosti (Guba in 

Lincoln, 2005).  

          Ontologijo na drugi strani najlažje razumemo kot razumevanje realnosti, ki pomembno 

določa teme naše raziskave. Tako se bo predvidoma raziskovalec s feministično ontologijo 

osredotočil na vprašanja, povezana s patriarhalno družbo, spolno neenakostjo, spolnimi 

identitetami (Jensen, 2007). Podobno se bo transformativno-emancipatorno orientirani 

raziskovalec osredotočal na spol, rasno/etično pripadnost, invalidnost, spolno orientacijo in 

ostale osnove za razlikovanje z vidika družbene in kulturne manjšinske skupine, vendar na način, 

znotraj katerega določujoče značilnosti ne razume kot napake, ampak kot dimenzijo človeškega 

razlikovanja (Mertens 2008, str. 74–75). Raziskovalec s kritično ontologijo teži k raziskavi, ki 

                                                                                                                                                                                           

elementov in definicij, ki so blizu mojemu razumevanju namenskosti družboslovnega raziskovanja, odnosu do teme 

in udeleženca v raziskovanju. 
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razkriva ključne vire družbenih odnosov in opolnomoča ljudi, posebej tiste z najmanj moči v 

družbi, z željo »da razjasni družben red na način, da postane sam po sebi katalist, ki vodi k 

transformaciji« (Neuman 2006, str. 94). V tem primeru raziskovalec postane zagovornik in 

partner v raziskavi z upanjem, da bodo rezultati uporabni za izboljšanje npr. socialne politike in 

izboljšanje razmer za udeležence raziskave, pri čemer je prednost dana študiji zatiranih skupin 

oziroma skupin z manj priložnosti (Fontana in Frey 2005, str. 695–728).  

  Če na eni strani vidimo ontologijo kot razumevanje realnosti, na drugi strani 

epistemologijo definiramo kot izjave o tem, kako proizvajamo znanje (Jensen, 2007) oziroma 

kako nekaj vemo. To pomembno vpliva na (in razkriva) odnos med raziskovalcem in 

raziskovanim (Martens, 2008) oziroma med tistim, ki sprašuje, in znanim (»the knower to the 

known«) (Tashakkori in Teddlie, 2008, str. 15). Pri razumevanju različnih epistemoloških 

orientacij in produkcij znanja ter odnosa raziskovalca do znanega znotraj različnih družboslovnih 

raziskovalnih pristopov, je uporabna tudi kategorizacija Gube in Lincolna (2005, str. 195) basic 

beliefs of alternative inquiry paradigms, v kateri ločita med pozitivizmom, postpozitivizmom in 

kritično teorijo in konstruktivizmom, uvedeta še peto participatorno kategorijo (po Heronu in 

Reasonu). Epistemologijo pozitivizma in postpozitivizma v tej klasifikaciji povežeta s termini 

kot so objektivna/resnična ugotovitev, postpozitivistično z ugotovitve verjetno resnične, kritično 

teorijo s subjektivno/vrednostno določena ugotovitev, konstruktivizem s subjektivno in so-

ustvarjanje ugotovitev in participatorno z razširjena epistemologija eksperimentalnega, 

propozicioniranega in praktičnega vedenja. Z besedami različnih avtorjev bi lahko to zgostitev 

opisali tudi takole: V pozitivistični-postpozitivistični paradigmi je tako raziskovalec viden, kot 

da ohranja objektivno pozicijo, z uporabo raziskovalnih tehnologij in metodologij, prav tako je 

zmanjšan osebni kontakt med raziskovalcem in objektom raziskovanja (Clarke 2006, str. 32). 

Nevtralen raziskovalec v tem kontekstu pridobiva nevtralne podatke, ki v zunanjem svetu čakajo, 

da se jih zbere in predstavi. Pri tem v fundamentalističnem smislu pozitivizma ni pomembno za 

rezultat, ali so respondenti odrasli ali otroci, saj se predpostavlja, da gre za nevtralne podatke, ki 

bi jih pridobili tudi drugi raziskovalci, ki raziskujejo enake podatke na enakem prostoru (Jensen, 

2007).   

  Interpretativna-konstruktivna epistemologija na drugi strani vidi raziskovalca in 

raziskovano kot »nedeljiva« (Tashakkori in Teddlie, 2008) oziroma razume njuno interakcijo kot 

ključno, saj se skupaj trudita, da bi bile njune vrednote jasne in bi študija ustvarila znanje 
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(Mertens 2008, str. 75), gre torej za neke vrste soustvarjanje znanja (Guba in Lincoln, 2005). Ta 

poudarja pomen interaktivne povezave med raziskovalcem in udeležencem raziskave, pri čemer 

mora biti pozornost namenjena vplivu družbenih in zgodovinskih dejstev, ki vplivajo na odnos 

med raziskovalcem in raziskovanim kot tudi na ustvarjanje znanja (Mertens, 2008). Pri tem se 

zavedamo tudi, da je produkcija znanja vedno določena s pozicijo in odnosom do udeleženca v 

raziskavi, vključno z (zgodovinskim in družbenim) razumevanjem konstrukta otrok, otroštva, 

migracij, agencije otrok (angl. agency) in sposobnosti njihove participacije, na kar se 

osredotočamo kasneje v nadaljevanju naloge. V smislu vsega naštetega tudi priznavamo, da 

nobeno znanje ni nevtralno; prav zaradi tega pa vidim ontološke in epistemološke razprave še 

posebej pomembne. Saj kot pravi Jensen (2007), smo vsi subjektivni, vendar lahko proizvedemo 

objektivno znanje s tem, da naredimo okvir našega raziskovanja znan: kdo smo kot raziskovalci, 

kje raziskujemo, zakaj smo izbrali specifično temo in prostor, kaj je naše mnenje o temi, ki jo 

raziskujemo, in kakšni smo v odnosu z našimi raziskovalnimi udeleženci? 

 V kontekstu razprave o objektivnosti - subjektivnosti in našem odnosu do raziskovalnega, 

bi se podali izven rigoroznih kategorizacij pozitivizma in interpretativizma, bolj na samo polje 

namenskosti raziskave, kjer se nam zdi pomembno izpostaviti Meretsovo (2008) 

transformativno-emancipatorno paradigmo,
8
 ki sicer v središče postavi objektivnost (vendar ne v 

smislu pozitivističnega pristopa objektivne vseobsegajoče znanosti, ki jo kot raziskovalci 

zavračamo). V transformativno-emancipatornem smislu je objektivnost ovrednotena v smislu, da 

priskrbi uravnotežen in celovit pogled na procese raziskovanja, ki potencialno zmanjšuje 

možnosti, da zaradi nerazumevanja ali celo pomanjkanja ključnih vidikov prihaja do ustvarjanja 

predsodkov znotraj raziskave same
9
. Pri tem se pomembno upre na feministično zavračanje 

»pogleda od nikoder« (Harding v Mertens 2008, str. 75) ter poudarja, da naša pozicija v odnosu 

do ljudi in procesov in raziskovalnega vprašanja/teme vpliva tako na vprašanje/temo kot na naše 

razumevanje le-tega. Z drugimi besedami takšen vidik predstavlja zavračanje možnosti absolutne 

objektivnosti in vrednotne nevtralnosti oziroma, kot pravi Tuana (1996), gre za »zavračanje 

modela poznavanja izoliranega objekta, ki ga je potrebno nadomestiti s postavitvijo centralnosti 

našega odnosa z ostalimi v proces znanja« (Tuana v Mertens 2008, str. 75). V nadaljevanju se 

                                                           
8
 Kot smo že izpostavili, Martensovo (2008) transformativno-emancipatorno »paradigmo« razumemo kot namensko 

usmeritev raziskave in ne kot tretjo paradigmo, vzporedno pozitivistični ali interpretativni paradigmi. Ker pa ključne 

postavke transformativno-emancipatornega pristopa močno odražajo naše razumevanje raziskovalnega dela ter 

namena raziskave, posebej izpostavljamo njeno razumevanje in pristop k raziskovanju.  
9
 O tem obširno pišemo v nadaljevanju disertacije.  
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Mertensova ideja objektivnosti znotraj transformativno-emancipatornega pristopa navezuje na 

naš zaveden trud, da zmanjšamo pristranskost ter zagotovimo objektivnost z ustreznim 

predstavljanjem različnih skupin (Mertens 2008, str. 75), s posebnim poudarkom na tistih, ki so 

pogosto izključeni
10

. Takšen pristop prav tako poudarja različne vidike in poglede ter številne 

družbene realnosti, ki pa morajo biti umeščene v političen, kulturen, zgodovinski in ekonomski 

vrednostni sistem. Razumevanje realnosti kot »virtualne« realnosti, ki jo oblikujejo zgodovinske, 

družbene, politične, ekonomske vrednote, je značilna tudi za kritično družbeno držo (Guba in 

Lincoln, 2005).  

 Na našo raziskovalno pozicijo vpliva predvsem interpretativno-konstruktivna paradigma, 

saj se zavedamo, da je pridobljeno znanje subjektivno in soustvarjeno znaše lastne strani, kot tudi 

s strani strokovnjakov, ki so predstavljali ključen vir informacij za raziskavo. Na drugi strani ima 

pričujoča doktorska disertacija poleg znanstvene funkcije, torej prispevka k izboljšanju 

splošnega znanja in razumevanja narave družbene realnosti, tudi družbeno (kritično) funkcijo, saj 

želi prispevati k izboljšanju razumevanja otroških migracij brez spremstva ter z rezultati 

spodbuditi k oblikovanju migracijskih politik in ukrepov za zaščito teh mladoletnikov, ki 

odražajo njihovo realno situacijo, potrebe in interes. Zaradi tega so nam kot raziskovalcem, ko 

razmišljajo o smislu svoje raziskave, blizu predvsem elementi transformativno-emancipatornega 

ter kritičnega raziskovalnega pristopa. 

 Po drugi strani podpiramo in se zavedamo pomena objektivnosti v Martensovem smislu, 

ki zahteva vključevanje čim širšega spektra glasov, predvsem tistih, ki so ponavadi 

marginalizirani ali neslišani v raziskavah, četudi se nanašajo neposredno na njih – torej otrok 

migrantov kot aktivnih udeležencev v raziskavi. Neposredno vključevanje glasov otrok migrantov 

je bilo sicer načrtovano od samega začetka izvajanja raziskave, vendar zaradi številnih ovir in 

izzivov neposredna reprezentacija otrok kot respondentov v raziskavi ni bila izvedljiva. Med 

drugim so omejitve povezane z relativno občutljivostjo tematike, zaradi katere bi neposredno 

vključevanje mladoletnih oseb zahtevalo vpeljavo etičnih postopkov, idealno priznanih in 

podprtih s strani etičnega odbora posamezne raziskovalne institucije. Prav tako raziskovalno 

vprašanje predstavlja občutljivo notranjepolitično vprašanje posamezne države, razpeto med vse 

strožjo migracijsko in azilno zakonodajo in vprašanjem otrokovih pravic, zaradi česar smo pri 

                                                           
10

 V tem smislu je bližje postmoderni in kritični epistemologiji, ki ju sicer Mertensova (2008) prikazuje v smislu 

podkategorij oziroma pristopov k družbeni znanosti, ki so poleg feministične in gejevske (queer) raziskave 

pomembno vplivale na razvoj transformativno-emancipatorne paradigme.  
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samem izvajanju raziskave pogosto naleteli na negativen odziv, predvsem uradnikov z obeh 

strani, tako Moldavije kot tudi Avstrije. Ključni izzivi pri vključevanju mladoletnikov v samo 

raziskavo pa so predvsem povezani s samimi značilnostmi, ki določajo pojav mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije, namreč z njihovo »nevidnostjo« in »tranzitnostjo« – v relevantnih 

institucijah oziroma nastanitvenih strukturah so moldavski mladoletniki pogosto ostali zelo 

kratek čas, kar je na praktični ravni onemogočilo dostop do otrok v času izvajanja raziskave. 

Ravno tovrstna pozicija raziskovalec - raziskovanje in odnos ter (ne)vključevanje ciljne skupine 

kot aktivnih udeležencev v raziskavi – kljub temu da razumemo in vidimo otroke kot družbene 

akterje z veljavnimi mnenji – predstavlja realno omejitev doktorske disertacije ter njenih 

rezultatov. Kljub temu pa menimo, da so uporabljene metode raziskovanja omogočile dostop do 

dovolj kakovostnih podatkov, za relevanten in pomemben znanstven prispevek doktorske 

disertacije k razumevanju pojava otrok migrantov brez spremstva ter mehanizmov, ki lahko 

potencialno vodijo v njihovo izkoriščanje in zlorabo.  

 

1.3.2. Izbira metodologije in metod – med kvalitativnim in kvantitativnim  

 

Poudarek različnih pristopov se tako pogosto osredotoča na razlike v filozofskih predvidevanjih 

o naravi družbene realnosti in odnosu raziskovalca do raziskovanega, ki vpliva tudi na izbor in 

poudarjanje določenih raziskovalnih metodologij (posameznikov pristop k specifičnemu 

raziskovalnemu projektu, brez da bi pojasnil tehnične podrobnosti njegove izvedbe) in metod 

(specifičnih tehnik, ki jih uporabljamo znotraj raziskovanja) (glej Tashakkori in Teddlie 2008, 

str. 9). Denzin in Lincoln (2005, str. 22) sta definirala metodologijo kot: »Kako poznamo svet ali 

kako pridobimo znanje o njem?« Patton (2002, str. 134) govori o metodologiji kot o načinu, kako 

raziskujemo svet, torej o metodološki razpravi o podatkih in njihovi obliki, s katerim poudarimo, 

s kakšnimi nameni in posledicami raziskujemo. Te in ostale definicije jasno nakazujejo, da 

obstaja veliko prekrivanje med koncepti epistemologije in metodologije, saj oba koncepta 

vključujeta naše razmišljanje, kako pridemo do tega, da vemo nekaj o stvareh, ki jih raziskujemo 

(Jensen, 2007). 

 Kadar govorimo o izbiri metodologij z vidika pristopov k družboslovnemu raziskovanju, 

vsekakor ne moremo mimo t. i. vojne metod – obdobja poudarjanja kvalitativnih metod v 
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funkciji pozitivizma in kvantitativnih metod v funkciji konstruktivizma in interpretativizma, ki je 

nasprotovala možnosti mešanja paradigem in tako tudi metodologij (Clarke, 2006). V 

metodološkem smislu pozitivistična (postpozitivistična) paradigma teži k razvijanju veljavnih in 

zanesljivih načinov zbiranja dejstev o družbi, ki so nato lahko statistično analizirane z namenom, 

da proizvedemo razlago, kako družben svet deluje (Clarke 2006, str. 32). Na drugi strani 

interpretativizem in konstruktivizem (kot tudi ostale orientacije tretje skupine) težita k uporabi 

kvalitativnih metodologij. Te se po besedah Herman in Aitkien (2009, str. 5) »premikajo naprej 

od relativno stabilnega okolja objektivizma v objem socialnega in kulturnega, nenehno 

reflektirajo skrb za vlogo simbolov in jezika ter samo dejanje raziskave pri ustvarjanju 

reprezentacij; prej kot da odkrivajo resnico o različnih vidikih človeške izkušnje«. Razliko je 

opisal tudi Clarke (2006, str. 33), ki pravi, da kvantitativne raziskave zahtevajo sprejetje 

numeričnega pristopa k zbiranju in analizi podatkov, katerega namen je pogosto pridobiti 

dejanske podatke, ki omogočajo posploševanje na družbo kot celoto. V nasprotju s tem, 

kvalitativne raziskave priskrbijo perspektivo na makro ravni, ki temelji na študijih primera ali 

podatkih, pridobljenih s strani posameznikov ali skupin.  

            Kadar sta pozitivistična in interpretativa tradicija opisani v svoji čisti ali ortodoksni 

obliki, se zdita nezdružljivi in medsebojno izključujoči (Clarke, 2006). Vendar če pogledamo 

moderna družboslovna raziskovanja, so le-ta v sami osnovi pluralistična, v njih pa znotraj ene 

študije raziskovalci pogosto združujejo kvalitativne in kvantitative raziskovalne metodologije 

(glej Patton 2002; Clark 2006; Neuman 2006). Prav tako, kot opažata Guba in Lincoln (2005) ter 

Patton (2002), danes prihaja do jasnega obrata v družbeni znanosti, ki je prešla čez 

poenostavljeno dihotomijo med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem in v kateri na 

raziskovalno metodologijo ne moremo več gledati kot na univerzalno uporabna pravila ali 

abstrakcije. 

            V drugi smeri vidim takšen preobrat povezan tudi, kot pravita Guba in Lincoln (2005), z 

vedno večjim obratom k interpretativnim in kritičnim praksam družbenega raziskovanja, kjer je 

ortodoksnost med paradigmami, predvsem v povezavi z izbiro raziskovalnih metod, manj opazna 

oziroma prihaja, kot pravi Patton (2002, str. 68), do metodološkega razsvetljenstva oziroma 

tolerance, v kateri se metodološka ortodoksnost in superiornost umakne metodološki primernosti, 

pragmatizmu in medsebojnemu spoštovanju oziroma taktičnemu mešanju metodologij, kadar je 
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to potrebno in primerno
11

. Dejanska namenskost raziskovanja je torej postavljena pred 

filozofskimi in epistemološkimi postavkami družboslovnega raziskovanja, pri čemer se 

povečujeta pomen in dodana vrednost mešanih raziskovalnih pristopov. Clarke (2006, str. 33) 

tako na primer vidi informacijo, pridobljeno skozi kvalitativen študij primera, kot koristno 

ilustracijo in pojasnilo, ki lahko doda globino ali izziva interpretacijo kvantitativne raziskave ali 

strategij. Herman in Aitkien (2009, str. 7) prav tako pravita, da lahko »mešane raziskovalne 

metode pomagajo razkriti medsebojno povezanost in pogajanja med lokaliziranimi in 

transformativnimi praksami posameznikov, družin in ostalih družbenih skupin, in njihovim 

širšim sociokulturnim, psihičnim in političnim okoljem«.  

 V okviru te doktorske raziskave je metodološka izbira omejena ter prilagojena realnim 

možnostim izvedbe raziskave, na katero so v veliki meri vplivale ključne značilnosti in trendi na 

področju otroških migracij, vključno z relativno nevidnostjo in občutljivostjo tega pojava. V 

disertacijo sicer vpeljemo in uporabimo oba metodološka pristopa, tako kvantitativno zbiranje 

podatkov (v zelo omejenem obsegu) kot tudi kvalitativno zbiranje podatkov, vendar slednje v 

disertaciji v veliki meri prevladuje, saj je zaradi narave raziskovalnega vprašanja to bolj 

pragmatična in predvsem realno izvedljiva rešitev
12

. Tako kot v večini raziskav na področju 

otrok brez spremstva se kvantitativne metodologije raziskovanja navezujejo predvsem na poskus 

ocene obsega migracij otrok brez spremstva iz Moldavije v države Evropske unije, pri čemer 

smo podatke zbirali s pomočjo vprašalnika, poslanega relevantnim institucijam in osebam, ki 

delujejo na tem področju. Pridobljeni podatki so bili dopolnjeni s podatki, vključenimi v 

obstoječa sekundarna poročila in dokumente, ki se navezujejo na migracije mladoletnikov brez 

spremstva na evropski ravni. Pri tem je treba poudariti, da so za zbiranje in analizo kvantitativnih 

podatkov o obsegu otroških migracij iz Moldavije značilne številne omejitve, povezane z njihovo 

relativno »nevidnostjo«, uporabo različnih definicij, metodologij ter predvsem pomanjkljivega 

(ali celo neobstoječega) zbiranja statističnih podatkov, znotraj katerih otroci migranti brez 

spremstva zelo redko obstajajo kot samostojna kategorija. Pri tem ne smemo pozabiti, da so 

                                                           
11 To Tashakkori in Teddlie (2008, str.15) imenujeta pragmatični relativizem ali pragmatizem. 
12

 V praksi tako ne obstaja veliko raziskav, ki bi raziskovale vprašanja otroških migracij brez spremstva z uporabo 

kvantitativne metodologije. V kolikor obstajajo, pa se nanašajo predvsem na poskus ocenitve obsega otroških 

mednarodnih migracij ali so povezane s kvantitativnimi meritvami družbenega napredka, ki pomembno vplivajo na 

pojav in obstoj migracij otrok migrantov brez spremstva. Izjema sta npr. Edmonds in Shrestha (2009), ki sta vpeljala 

t. i. rooster in fertility survey, se pravi metodologijo za določanje obsega neodvisnih migracij otrok v državah v 

razvoju, pri čemer pa sta se soočala s številnimi težavami in izzivi ter pomanjkljivimi in nereprezentativnimi podatki 

(Edmonds in Shrestha, 2009). 
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podatki dosegljivi zgolj za posameznike, ki so tako ali drugače vstopili v sistem zaščite oziroma 

so prišli na obzorje oblastem posamezne države ali njenim institucijam oziroma drugim 

akterjem, dejavnim na tem področju. Kljub številnim omejitvam pa se zavedamo, da lahko 

statistična vidnost mladoletnikov prispeva k splošni vidnosti in pozornosti, namenjeni 

mladoletnim migrantom brez spremstva, omogoči vpogled v nekatere ključne migracijske poti 

ter izpostavi tista geografska področja, v katerih so najbolj potrebne targetirane politike za 

naslavljanje tega pojava.  

 Zaradi naštetih omejitev pridobivanja kvantitativnih podatkov je tako poudarek raziskave 

predvsem na kvalitativnih metodologijah, ki nam omogočajo poglobljeno razumevanje 

mladoletnikov v drugačnih geografskih kontekstih, lokalnih okoljih ter kulturnih sistemih, ki 

vplivajo in določajo otroške individualne migracije v okviru transnacionalnega družbenega 

raziskovanja. Oziroma kot pravita Herman in Aitkien (2009), kvalitativne metode omogočajo 

raziskovalcem, da se »vključijo v zapletenost raziskovalnega sveta, zberejo uporabne 

reprezentacije, kaj se dogaja v specifični situaciji, in povežejo te dinamike z nedostopnim 

občinstvom, kot dodano vrednost (npr. grajenju teorij) skozi indentifikacijski vzorec ali razlago 

vzročnosti«. V okviru te raziskave so tako – poleg analize relevantnih sekundarnih podatkov in 

študij – ključne metode pridobivanja podatkov elektronski vprašalnik, poslan relevantnim 

strokovnjakom, ki delujejo na izbranem področju, ter polodprti in odprti intervjuji, ki so 

omogočili vzpostavitev posameznih primerov/profilov otrok brez spremstva iz Moldavije, 

njihovih ključnih migracijskih značilnosti ter ključnih mehanizmov in elementov, ki jih naredijo 

ranljive za marginalizacijo, zlorabo in izkoriščanje, z željo, da sprožijo razvoj novih preventivnih 

ter varstvenih programov in ukrepov. Vprašalniki, ki so vsebovali ključna vprašanja, povezana z 

migracijami otrok brez spremstva iz Moldavije, so bili poslani 27 strokovnjakom v različnih 

državah Evropske unije ter 21 nastanitvenim strukturam v Avstriji, ki so specializirane za oskrbo 

in nudenje nastanitve za mladoletnike brez spremstva, pri čemer odgovora nisem prejela od 5 

centrov. Vsak vprašalnik je imel vključeno standardizirano tabelo, s ključnimi podatki, 

potrebnimi za vzpostavitev profila posameznega mladoletnika, vključno z vprašanji, ki se 

navezujejo na njegove motivacije, pot, ustreznost nastanitvenih struktur, suma vpletenosti v 

kazniva dejanja itd., kar je podalo pomembno predstavo, kako institucije oziroma njihovi 

odgovorni predstavniki vidijo ter konstruirajo mladoletnike brez spremstva, predvsem v 

kontekstu ekonomskih migracij (Priloga 1). Z vprašalnikom pridobljeni podatki nam omogočajo, 
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da prikažemo situacijo in ključne značilnosti posameznega otroka ter vzpostavimo ključne 

mehanizme, ki spodbujajo ranljivost otrok za izkoriščanje in zlorabo, kar pomembno prispeva k 

našemu razumevanju pojava otroških ekonomskih migracij ter podrobnejši analizi študije 

primera izbrane disertacije – avstrijske politike do moldavskih mladoletnikov brez spremstva.  

        Kot pravi Stake (2005, str. 444), lahko študije primerov raziskujemo skozi različne 

metodološke okvire ter epistemološke orientacije ter mešamo kvalitativne in kvantitativne 

metodologije – pri tem je vsem skupno in ključno, da se osredotočamo na posamezen primer – 

naša pozornost je tako usmerjena na to, kaj se lahko naučimo od vsakega posameznega primera.  

Prav tako, kot pravi Vaughan (v Neuman 2006, str. 45), je izbira »študije primera« kot strategije 

raziskovanja relevantna, saj pomaga raziskovalcu, da povezuje mikro raven ali delovanje 

posameznih ljudi z makro ravnijo ali širšimi družbenimi strukturami in procesi ter pove veliko 

zgodbo skozi objektiv majhnega primera
13

. Kljub temu da se zavedamo, da je težko interpretirati 

posameznikove odgovore na takšno večstransko in zapleteno odločitev, kot so otroške migracije, 

ter težiti k posploševanju na katerikoli ravni (glej npr. Edmonds in Shrestha, 2009), pa se 

strinjamo tudi s Compellom, ki pravi, da celo majhen intrinzičen študij primera lahko vodi k 

posploševanju, posebej če ta primer nasprotuje splošnim pravilom ali predvidevanjem (Compell 

v Stake 2005, str. 445–446), kar pravzaprav velja tudi za našo raziskavo.  

 Kljub pomenu, ki ga pripisujemo neposrednemu vključevanju otrok v samo raziskavo – 

kar problematiziramo v prejšnjem poglavju – so podatki, s katerimi vzpostavim profile 

posameznih mladoletnikov, pridobljeni v prvi vrsti z vprašalniki in intervjuji, opravljenimi s 

strokovnjaki, ki delujejo ali so povezani z raziskovalnim področjem, oziroma so neposredno v 

stikih z mladoletnimi migranti brez spremstva. Tako je poudarek v veliki meri na razumevanju 

konstrukcij in življenjskih izkušenj mladoletnih migrantov brez spremstva s strani ključnih 

strokovnjakov, ki delujejo na tem področju; kot tudi na analizi institucionalnih ovir, s katerimi se 

srečujejo mladoletni migranti brez spremstva iz Moldavije. Pri tem se zavedamo, da je obseg in 

relevantnost podatkov, ki jih o mladoletnikih posedujejo ključni informanti, pogosto 

zaznamovana ter omejena z odnosom nezaupanja, povezanim z azilnim sistemom v Avstriji, 

                                                           
13

 V okviru Stakeovega razlikovanja med instrinzičnimi študiji primera (kadar želimo izvedeti več samo o točno 

določenem primeru), instrumentalnimi študiji primera (angl. instrumental) (na posamezen primer se osredotočamo, 

ker želimo pridobiti vpogled v neko določeno vprašanje ali ponovno utemeljiti ali postaviti pod vprašaj neko 

posplošitev) ter številčnimi/večkratnimi študiji primera (angl. multiple case studies) (študija več primerov, z 

namenom raziskovati fenomen, populacijo ali splošne razmere) (Stake 2005, str. 445–446) vidimo kot 

najprimernejši instrumentalni študij primera. 
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njihovo lastno interpretacijo in razumevanjem posameznega mladoletnika, vključno s časom, 

voljo in prizadevanji, namenjenimi resničnemu spoznavanju in razumevanju njegovih motivov, 

vzrokov, odločitev in želj ter potreb, povezanih z migracijami. Prav tako vključeni primeri 

predstavljajo zgolj primere mladoletnih migracij, ki so pritegnili pozornost posameznih oblasti 

ali organizacij, ter so tako po svoji naravni selektivni, saj obstajajo številni primeri otrok, ki niso 

prišli v stik z institucijami. Ti so zaradi hitro spreminjajoče se narave migracij do določene mere 

tudi zgodovinski.  

 V okviru opravljene raziskave je bilo v Avstriji identificiranih 35 mladoletnikov brez 

spremstva, od tega je bilo 24 mladoletnikov, ki so bili v obdobju 2007–2010 nastanjeni v 

nastanitvenih centrih za iskalce azila v drugi fazi azilnega postopka. Za nekatere med njimi so 

bile dostopne samo dejanske informacije, povezane s časom, preživetim v nastanitvenem centru, 

starostjo, statusom azilne prošnje itd.; za ostale, predvsem tiste, ki so bili v nastanitvenih 

strukturah dalj časa, kar je omogočilo tudi razvoj odnosa zaupanja, obstajajo podrobnejši 

podatki, ki se navezujejo na njihove motivacije, poti v Evropsko unijo in pričakovanja. Preostalih 

11 identificiranih mladoletnikov je bilo v istem obdobju nastanjenih v lokalnem kriznem centru 

Drehscheibe, specializiranem za mladoletnike brez spremstva izven azilnih struktur ter žrtev 

trgovine z ljudmi. Nekateri respondenti, katerim so bili poslani vprašalniki ali z njimi izvedeni 

intervjuji, niso podali neposrednih informacij o posameznem mladoletniku brez spremstva iz 

Moldavije, s katerim so se srečali v okviru svojega dela, vendar so vseeno delili svoje izkušnje 

pri delu s to skupino, ki so pomembno prispevale k razumevanju pojava in mehanizmov 

ranljivosti, povezanih z njimi. 

  

 

2. DEFINICIJE 

 

 

V poglavju, ki sledi, bomo podali definicije, povezane z mladoletniki brez spremstva, z 

namenom, da vpeljemo nekaj konceptualne jasnosti v sam diskurz otroških migracij in 

mobilnosti. S tem tudi prikažemo heterogenost znotraj skupine mladoletnikov brez spremstva ter 

se kritično opredelimo do trenutno prevladujočih pravnih in družbenih kategorij in definicij, 
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povezanih z raziskovalno ciljno skupino ter podrobneje razčlenimo in analiziramo posamezne 

podskupine otrok brez spremstva – otroke brez spremstva iskalce azila in begunce, otroke žrtve 

trgovin z ljudmi ter pogosto nevidno in zapostavljeno skupino otrok migrantov brez spremstva. 

Tako bomo tudi izpostavili ključne elemente razlikovanja med njimi, vključno z izzivi, na katere 

naletimo, če želimo v praksi vzpostaviti linearne in jasne razmejitve med njimi.  

 

2.1. Mladoletniki brez spremstva  

 

Ne obstaja samo ena definicija mladoletnika brez spremstva
14

. Definicije in njihova uporaba se 

razlikujejo v različnih mednarodnih standardih, poročilih, evropskih in nacionalnih zakonodajnih 

okvirih ter tudi znotraj številnih raziskav in avtobiografskih del. 

 Tako na primer Mednarodni komisar za begunce, tudi avtor izraza otroci brez spremstva, 

definira le-te kot osebe pod osemnajstim letom starosti, ki so izven svoje domovine ali njihove 

stalne države prebivanja in ki so ločeni od svojih staršev ali svojih skrbnikov po zakonu ali 

običaju. Ti otroci so lahko sami ali pa jih spremlja eden ali več članov njihove razširjene družine 

ali ostali odrasli, ki z njimi niso v sorodu (United Nations High Commissioner for Refugees 

1997, str. 1).  

 Odbor za otrokove pravice (angl. Committee on the Rights of the Child), v svojem 

Splošnem komentarju številka 6
15

 razlikuje med otroki brez spremstva (angl. unaccompanied 

minors) in ločenimi otroki (angl. separated minors). V tem tekstu so otroci brez spremstva 

otroci, kot definirani v prvem členu Konvencije o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od obeh 

staršev in sorodnikov in za katere ne skrbi odrasla oseba, ki je po zakonu ali običaju odgovorna 

za otroka. Ločeni otroci so otroci, kot so definirani v 1. členu Konvencije, ki so bili ločeni od 

obeh staršev, ali od svojih prejšnjih zakonitih skrbnikov ali skrbnikov po običaju, vendar niso 

nujno ločeni od ostalih sorodnikov. Ta definicija je širša in med otroke brez spremstva vključuje 

                                                           
14

 V literaturi, ki se navezuje na otroke brez spremstva, lahko pogosto zasledimo uporabo izraza mladoletnik, 

namesto otrok. Številni avtorji, kadar se navezujejo na otroke brez spremstva, raje govorijo o mladoletnikih ali 

mladih ljudeh oziroma celo pubertetnikih, saj želijo s tem poudariti pomembna razvojna vprašanja, s katerimi se 

soočajo ti mladi ljudje in ki so povezana z oblikovanjem njihove identitete, osebnim razvojem, razvojem spolne 

identitete, pridobivanje socialnih veščin itd. (Derluyn in Broekaert, 2005). Vse te je pomembno upoštevati, kadar 

naslavljamo izbran pojav. Sama izmenično uporabljam oba izraza – tako otroke kot mladoletnike –, pri čemer se pri 

uporabi obeh pojmov vedno navezujem na osebe, mlajše od 18 let.  
15

 General Comment No. 6 on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of 

Origin, CRC/GC/2005/6. 
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tudi otroke, ki jih spremlja odrasel družinski član ali daljni sorodnik (Committee on the Rights of 

the Child 2005, 7. čl. in 8. čl.). Ta definicija izpostavlja, da so lahko otroci, kljub temu da 

pogosto potujejo v spremstvu odraslih, še vedno definirani kot otroci brez spremstva, saj so 

lahko odrasli, ki jih spremljajo, neprimerni, brez ustreznega motiva ali (ne)sposobni poskrbeti za 

njihovo ustrezno oskrbo; v nekaterih primerih pa lahko predstavljajo celo grožnjo za otrokove 

najboljše interese (Separated Children in Europe Programme 2004). 

 Evropski program Separated children in Europe Programme, definira otroke brez 

spremstva kot otroke pod osemnajstim letom starosti, ki so izven svoje matične države in so 

ločeni od obeh staršev ali skrbnikov po zakonu ali običajnem pravu. Nekateri otroci so 

popolnoma sami /.../, medtem ko lahko drugi živijo tudi z razširjeno družino (Separated Children 

in Europe Programme 2004, str. 2).  

 Evropska komisija ter Svet Evrope se v svojih dokumentih navezujeta na definicijo, ki 

vzpostavlja naslednje značilnosti mladoletnika brez spremstva:
16

 

 državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva,  

 mlajši od 18 let,  

 ki vstopijo na ozemlje EU brez spremstva odgovornega odraslega,  

 oziroma brez spremstva ostanejo po vstopu na ozemlje EU (Direktiva Sveta 2001/55/ES z 

dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru 

množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in 

posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb). 

 V nacionalnih zakonodajah držav je to definicijo sprejelo le nekaj držav,
17

 medtem ko 

druge države raznoliko definirajo izbrano skupino otrok. Na primer avstrijska zakonodaja izraz 

otrok brez spremstva povezuje z osebo pod osemnajstim letom, tuje nacionalnosti, brez 

spremstva odrasle osebe, ki bi bile njihov zakoniti predstavnik (Zakon o bivanju in nastanitvi
 
- 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2008)
18

. Nadalje, nekatere zakonodaje na ravni provinc, 

ki urejajo socialno varstvo, otroka brez spremstva definirajo kot tujca pod osemnajstim letom 

starosti, ki je vstopil v Avstrijo brez spremstva odraslega (ki je po zakonu ali običaju odgovoren 

za mladoletnika), in za katerega dejansko ne skrbi odrasla oseba (Štajerski zakon o negi - 
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 Ta definicija se tako izogiba besedi »otrok« ali »mladoletnik« pri definiranju mladoletnikov brez spremstva. 
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 Med njimi so na primer Grčija, Madžarska, Romunija (Delbos, 2011). 
18

 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG, BGBl. 2005/100 v obliki BGBl. 2008/103. 
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Steiermärkisches Betreuungsgesetz 2005)
19

. Tako se ta definicija navezuje tudi na mladoletnike, 

ki so ostali sami potem, ko so vstopili na avstrijsko ozemlje.  

 Izraz »mladoletnik ali otrok brez spremstva« potemtakem vključuje obsežno in 

heterogeno skupino otrok, ki so izven matične države in ki jih odločilno definira odsotnost 

staršev ali skrbnikov v migracijskem procesu, ter se ne obremenjuje s statusom, naravo, motivi in 

razlogi za migracijo, ki nadalje ločujejo podprofile te široke kategorije otrok. Otroci brez 

spremstva migrirajo iz najrazličnejših vzrokov: politični konflikti, družinska nestabilnost, 

kulturni razlogi, ekonomske krize, ki vplivajo na družbe, skupnosti ali družine, želja po 

pustolovščini in boljšem življenjskem standardu itd., pri čemer ta definicija vključuje tako otroke 

brez spremstva begunce, iskalce azila, žrtve trgovine z ljudmi kot tudi otroke migrante brez 

spremstva, ki so v središču te disertacije.  

 Skladno z enotno definicijo so pogosto tudi ukrepi, namenjeni za zaščito in varstvo otrok 

brez spremstva, standardizirani in ne ločujejo med različnimi profili, kategorijami ali motivi v 

ozadju migracij otrok brez spremstva, s čimer pogosto prihaja do poenostavljanja kompleksnosti 

in heterogenosti pojava, ki ima lahko pomembne posledice na (ne)učinkovitost sistemov 

intervencij, vzpostavljenih za njihovo zaščito. Potrebo po ločevanju med različnimi kategorijami 

otrok brez spremstva je v Akcijskem načrtu izpostavila tudi Evropska komisija, ki pravi, da 

morajo biti ukrepi in politike ločeni glede na skupino, v katero se uvršča posamezen mladoletnik 

brez spremstva (prosilci za azil, žrtve trgovine z ljudmi, mladoletniki, ki so nezakonito vstopili na 

ozemlje EU z namenom, da bi si poiskali delo, in druge), in/ali matično državo ali regijo, pri 

čemer pa ločevanje med kategorijami ne sme vplivati na pravico mladoletnikov brez spremstva, 

da zaprosijo za mednarodno zaščito v EU (Evropska Komisija 2010, str. 3). Do te so vsi otroci 

upravičeni na temelju širokega spektra dokumentov na mednarodni, regionalni in nacionalni 

ravni, vključno z dokumenti otrokovih pravic, ki jih kritično analiziram v nadaljevanju naloge.  

 

2.2. Mladoletniki brez spremstva iskalci azila  

 

Je oseba pod osemnajstim letom starosti, ki jo Konvencija Združenih narodov o statusu beguncev 

(Ženevska konvencija) opredeljuje kot osebo, ki ima utemeljen strah pred preganjanjem na 
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20 

 

osnovi rase, religije, državljanstva, pripadnosti socialni skupini ali politične opredelitve ter se 

nahaja izven ozemlja svoje države izvora, kamor se zaradi strahu ne želi ali ne more zateči pod 

zaščito (Konvencija o statusu beguncev 1951, 1. čl.)
20

. Iskalec azila je nadalje posameznik, 

katerega prošnja za azil ali status begunca čaka na končno odločitev. V primeru negativne 

odločitve mora prosilec za azil zapustiti državo oziroma v kolikor ne dobi dovoljenja, da ostane 

na osnovi humanitarnih ali drugih razlogov, ostane v državi nezakonito. Tako Ženevska 

konvencija določa, da ima vsaka oseba (vključno z otroki), ki je zapustila svojo državo zaradi 

utemeljenega suma preganjanja zaradi zgoraj omenjenih razlogov, pravico do azila ter zaščite 

pred neprostovoljno oziroma prisilno vrnitvijo v domovino.  

 Kljub temu da Ženevska konvencija velja tako za odrasle kot otroke, le-ti v njej niso 

posebej izpostavljeni, prav tako konvencija izključuje manifestacije preganjanja, značilne 

predvsem za otroke, med drugim na primer preganjanja zaradi krvnega maščevanja, 

mladoletnega novačenja v vojsko, trgovino z ljudmi, obrezovanja spolnih organov (Committee 

on the Rights of the Child 2005). Urad visokega komisarja za begunce,
21

 Evropska unija
22

 in tudi 

Odbor za otrokove pravice so sicer pozvali k interpretaciji Ženevske konvencije na »otroku 

prijazen način«, kjer bi zgoraj navedene manifestacije predstavljale legitimno osnovo za 

dodelitev statusa begunca. Vendar kot izpostavlja Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 

(Council of Europe. Parliamentary Assembly 2011), večina držav članic Sveta Evrope, ne 

prepoznava takšnih oblik preganjanja, in le-te niso ustrezno upoštevane pri mladoletnikih brez 

spremstva, ki pogosteje pridobijo začasen status na humanitarni osnovi, kot status begunca, 

četudi je njihova prošnja dobro utemeljena. Tudi Bhabha in Zard (2006a) ugotavljata, da v 

realnosti prihaja do omejenega nanašanja oziroma kar za »slepoto« pri nanašanju Ženevske 

konvencije na otroke, tako v primerih, ko so otroci soočeni s podobnimi grožnjami kot odrasli, 

kot je politično ali versko preganjanje, kot tudi ko so otroci soočeni z omenjenimi, otrokom 

specifičnimi oblikami preganjanja. Podobno velja za Avstrijo, kjer Pollheimerjeva (2007, str. 4) 

ugotavlja, da »azilne oblasti ne verjamejo v osebno preganjanje otrok brez spremstev«, zaradi 
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 Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 28. julija 1951 z resolucijo št. 2198 (XXI). 
21

 Glej na primer Guidelines on Formal Determination of the Best Interest of the Child (United Nations High 

Commissioner for Refugees 2006). 
22

 Glej na primer Direktiva Sveta 2004/83/EC z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih za kvalifikacijo in 

status državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva kot beguncev ali oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito 

2004.  
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česar omejeno število otrok pridobi status begunca,
23

 v primerjavi s subsidiarno zaščito, katere 

status posledično prinaša omejitve storitev in pravic, ki so na voljo, ter manjše možnosti 

dolgoročne integracije v državo gostiteljico.  

 

2.3. Mladoletniki brez spremstva žrtve trgovine z ljudmi 

 

Po drugi strani se pri definiranju otrok brez spremstva žrtev trgovine z ljudmi lahko sklicujemo 

na mednarodno definicijo, zapisano v Protokolu Združenih narodov za preprečevanje, zatiranje 

in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, 

ki dopolnjuje konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (v 

besedilu Palermo protokol). Ta opredeljuje trgovino z ljudmi kot novačenje, prevoz, premestitev, 

nudenje zatočišča ali sprejem oseb, če je bilo soglasje posameznikov, ki nadzirajo te osebe z 

namenom njihovega izkoriščanja, pridobljeno z grožnjo, silo ali drugimi oblikami prisiljevanja, z 

ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, z zlorabo pooblastil ali nadrejenega položaja ali z dajanjem ali 

sprejemanjem plačila ali drugih koristi. Izkoriščanje vključuje najmanj izkoriščanje prostitucije 

ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna 

stanja, služabništvo ali odstranitev organov (Protokol za preprečevanje, zatiranje 

in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki 2000, 3. čl.)
24

. 

 Pri analizi definicije trgovine z ljudmi, kot je zapisana v palermskem protokolu, je 

potrebno izpostaviti dve ključni dejstvi, ki kadar jo razumemo skupaj, jasno razlikujeta med 

izkušnjami odraslih in otrok. V prvi vrsti, definicija razlikuje med prisilnimi in prostovoljnimi 

migracijami, pri čemer protokol jasno nakazuje, da govorimo o trgovini z ljudmi zgolj, kadar je 

bila odrasla oseba v migracije prisiljena ali zavedena. Tako protokol vzpostavi pomembno 

razlikovanje med odraslimi in otroki, saj v 3. členu piše, da (c) novačenje, prevoz, premestitev, 

nudenje zatočišča ali sprejem otrok z namenom izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, četudi 
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 Avstrijska azilna zakonodaja definira subsidiarno zaščito kot začasno pravico do prebivanja, ki je lahko tujcem v 

Avstriji dodeljena na osnovi azilnega zakona. Subsidiarno zaščito je potrebno redno podaljševati (16. čl.). Status 

begunca omogoča posamezniku stalen vstop in bivanje na ozemlju Avstrije, dodeljen na osnovi azilnega zakona, 

iskalec azila pa je definiran kot tujec, ki vloži prošnjo za mednarodno zaščito, dokler ni sprejeta dokončna odločitev 

o statusu njegove prošnje (14. čl) (Zakon o azilu – Asylgesetz 2005). 
24

 Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, A/55/383, sprejet 

z resolucijo Generalne skupščine A/RES/55/25, 15. novembra 2000. 
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ne vključuje sredstev, navedenih v točki (a) tega člena; (d) otrok je oseba, ki še ni stara 

osemnajst let (3(c). čl.).  

 Tako za otroke, za razliko od odraslih, ni pomemben oziroma ni veljaven podatek o tem, 

ali je bila oseba prisiljena v privolitev – tako je vsaka oseba pod osemnajstim letom starosti, ki je 

bila novačena ali premeščena za namene izkoriščanja, po tej definiciji predmet trgovine z ljudmi. 

Takšno obravnavanje napeljuje, da otroci nikoli niso v poziciji, da bi sprejemali svobodne 

odločitve in imeli zadostno znanje o dejstvih, povezanih z migracijami (European Forum for 

Urban Safety 2009). Oziroma kot pravita Rusu in Fomina (2010, str. 24), tako po pravilu otroci 

nimajo svobode izbire, ampak so vedno nujno zavedeni s strani odraslih. Takšna »ortodoksna« 

interpretacija in nanašanje definicije trgovine z ljudmi vzbuja številne debate in diskusije, 

predvsem v povezavi z mladoletnimi migranti brez spremstva. O tem bomo podrobneje govorili 

v nadaljevanju disertacije. 

 

2.4. Mladoletni migranti brez spremstva 

 

Ne obstaja univerzalno sprejeta definicija migracij in migranta, definicije na tem področju so 

pogosto ohlapne, kontroverzne ali si nasprotujoče
25

. Mednarodna organizacija za migracije (angl. 

International Organization for Migration) (MOM) definira migranta kot »osebo in njegove 

družinske člane, ki so migrirali iz ene države v drugo zaradi boljših materialnih ali družbenih 

razmer, z namenom, da izboljšajo priložnosti zase ali za svojo družino« (International 

Organization for Migration 2004, str. 40). MOM nadalje definira ekonomskega migranta kot 

»osebo, ki je zapustila svoje stalno prebivališče ter se nastanila izven svoje matične države z 

namenom izboljšati kakovosti njegovega/njenega življenja« (International Organization for 

Migration 2004, str. 21). Pri definiranju mednarodnih migrantov igra časovna komponenta prav 

tako pomembno vlogo. Migranti so lahko začasni in se nameravajo v prihodnosti vrniti v kraj 

stalnega prebivališča (pogosto rojstni kraj) ali ne – v tem primeru govorimo o stalnih migrantih. 
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 Odsotnost univerzalno sprejete definicije migracij in migrantov je povezana tudi z dejstvom, da so migracije 

pojav, ki je bil tradicionalno v domeni nacionalnih držav. Tako tudi na mednarodni ravni ne obstaja dokument, ki bi, 

podobno kot je to zapisano v Palermo protokolu za žrtve trgovine z ljudmi ali v Ženevski konvenciji za begunce in 

iskalce azila, ponujal univerzalno pravno definicijo pojava. Obstaja sicer Konvencija Združenih narodov o zaščiti 

pravic migrantskih delavcev in njihovih družin (1990), ki pa ponuja zgolj definicijo delavcev migrantov, otroke kot 

migrante pa razume predvsem v kontekstu družinskih migracij.  
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Lahko so tudi tranzitni, kadar v posamezni državi ostanejo zgolj krajši čas (Edmonds in Shrestha 

2009, str. 1). 

 V tej disertaciji se osredotočamo na podprofil ali podkategorijo otrok, ki jih imenujemo 

otroci migranti brez spremstva, za katero pa ne obstaja mednarodna definicija, ki bi skupino 

zadostno opisala ter bi bila prilagojena realnosti njihovega migracijskega procesa, kar nakazuje 

tudi visoko stopnjo ignorance in pomanjkanja pozornosti, namenjene individualnim migracijam 

otrok, ki gredo čez vprašanje trgovine z ljudmi in iskalcev azila. Odsotnost definicije, kot pravita 

Balahur in Budde (2007, str. 40–41), vodi tudi v relativno nevidnost pojava, kar pogosto vodi v 

odsotnost in neprilagojenost ukrepov, potrebnih za njihovo zaščito. Za potrebe te disertacije, tako 

otroka migranta brez spremstva definiramo kot posameznika pod osemnajstim letom starosti, ki 

je izven svoje matične države in je ločen od obeh staršev ali skrbnikov in ki je migriral iz ene 

države v drugo zaradi boljših materialnih ali družbenih razmer in z namenom, da izboljša 

priložnosti sebi ali svoji družini. Gre za heterogeno in po naravi odprto kategorijo ali skupino 

otrok, ki jih določa vrsta motivov, želj in interesov pri uresničevanju njihovega migracijskega 

projekta.  

 Kljub številnim izzivom je vzpostavitev definicije za izbrano skupino nujna, tako zaradi 

pravnih in zakonodajnih posledic, kot tudi zaradi njihovega vpliva na družbeno reprezentacijo 

otrok kot samostojnih subjektov v migracijah ter njihovo vlogo v migracijskem procesu, saj kot 

pravi Whitehead (v Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, 

University of Sussex in Unicef Innocenti Research Centre 2007, str. 7), kako definiramo otroke v 

migracijskem procesu, kaže, kako razumemo in dojemamo njihovo agencijo in sposobnost 

razmišljanja in dejanj v odnosu do njihove vključitve v proces sprejemanja migracijskih 

odločitev. S tega vidika je tako predlagana definicija otroka migranta brez spremstva 

kontroverzna, predvsem kadar jo razumemo skozi prevladujoče evropocentrično razumevanje 

otrok in otroštva, saj pripisuje otroku celo možen mandat oziroma breme izboljšanja 

priložnosti/življenja za celotno družino. Tudi zaradi tega se takšna besedna zveza – otrok migrant 

brez spremstva
26

 – v mednarodnih dokumentih pojavlja zgolj redko, oziroma se dokumenti, ki se 
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 Nekateri avtorji so predlagali posamezne besedne zveze, s katerimi bi opredelili mladoletne migrante brez 

spremstva kot družbeno kategorijo. Tako vse več avtorjev, ki izbrano ciljno skupino raziskujejo predvsem v 

kontekstu držav v razvoju, uporablja besedno zvezo neodvisen otrok v migracijah (angl. independent child in 

migration) (glej Hasim 2008; Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, University of 
Sussex in Unicef Innocenti Research Centre 2007). Ta definicija po eni strani, kot pravi Whitehead (v Development 

Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex and Unicef Innocenti Research 
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navezujejo na mladoletne migrante brez spremstva, obračajo predvsem v kontekstu motivacije 

oziroma zelo ohlapnih razlogov za migracije, npr. kot mladoletnike brez spremstva, ki so 

»pobegnili pred okoljem zlorabe (ali skrajno revščino)« (European Union Agency for 

Fundamental Rights 2010, str. 5), oziroma »mladoletniki, ki so nezakonito vstopili na ozemlje EU 

z namenom, da bi si poiskali delo« (Evropska komisija 2010, str. 3). 

 Prav tako se besedna zveza ne pojavlja v zakonodajah posameznih držav, ki so ključne za 

status in obseg pravic, do katerih so upravičeni otroci brez spremstva na ozemlju posamezne 

države, vključno z zakonodajnimi okviri Španije in Italije, ki sicer prejmeta največ otrok, katerih 

migracije so v prvi vrsti ekonomsko spodbujene. Ti otroke brez spremstva označujejo kot 

»nemočne« (Španija) in »ranljive« (Italija) in jih kot takšne uvrščata v del osrednjega sistema 

zaščite, vzpostavljenega za nacionalne otroke v težkih in ranljivih situacijah, ki pogosto ni 

prilagojen za potrebe, izkušnje in želje mladoletnikov brez spremstva ter njihovo transnacionalno 

izkušnjo (glej Senovilla Hernández 2007; European Migration Network 2010; Delbos 2011). 

 Pri tem je pomembno situacijo otrok migrantov brez spremstva razumeti predvsem skozi 

prizmo dveh, pogosto nasprotujočih si statusov in zakonodaj za njima – statusa otroka, 

zaščitenega z mednarodnim pravom otrokovih pravic, in statusa (nezakonitega) migranta. Krhka 

osnova za zagovarjanje pravic mladoletnih ekonomskih migrantov je tako na primer tudi vzrok, 

da se tudi v državah, kjer so migracije otrok sicer priznane kot ekonomsko pogojene, pogosto 

posamezniki in organizacije izogibajo poimenovanja otrok kot takšnih, saj kot je dejala Fekete 

(2007, str. 13), »v kolikor poimenujemo otroke »ekonomski migranti« namesto »ranljivi otroci«, 

vlade legitimizirajo pogled, da otroci nimajo enakih potreb po zaščiti, oziroma si ne zaslužijo 

enakih pravic in zaščite kot ostali otroci, ki so v oskrbi te države«. Iz podobnega razloga tudi v 

Španiji nekatere organizacije mladoletnike brez spremstva pogosteje kot ekonomske migrante, 

naslavljalo kot »da ti otroci v prvi vrsti iščejo spoštovanje in varovanje svojih pravic, ki jih ne 

najdejo v svoji matični državi« (Terres des Hommes 2010, str. 21). 

 Tako tudi v povezavi s to disertacijo obstaja nevarnost, da raziskovanje migracij 

mladoletnih migrantov brez spremstva v vsesplošnem ozračju ostrenja evropske in nacionalnih 

                                                                                                                                                                                           

Centre 2007), sicer otrokom prizna večjo stopnjo samostojnosti v migracijskem procesu, vendar pa po drugi strani 

ponuja poenostavljeno sliko zapletenih odločitev in raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na otroške migracije, zaradi 

katerih je odločitev otrok za migracije vse prej kot »neodvisna«. Podoben, vendar ožje usmerjen poskus definiranja 

posameznih skupin migrantskih otrok, je Maievo (2008) poimenovanje tavajočih otrok (angl. errant children), s 

katero označuje otroke brez spremstva in mlade tujce, ki se selijo iz ene države v drugo oziroma iz mesta v mesto z 

željo po izpolnitvi svojega migracijskega projekta (poleg Maia 2008, glej še npr. Etiemble 2002; Bicocchi 2008).  
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azilnih in migracijskih zakonodaj, poveča verjetnost, da bodo ti otroci razumljeni v prvi vrsti kot 

ekonomski migranti, ki so vstopili v državo nezakonito ter si kot takšni ne zaslužijo zaščite in 

varstva, ki sta jim dodeljena s Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo v nadaljevanju 

izpostavljamo kot centralen dokument in referenčno točko pri obravnavanju mladoletnih 

migrantov brez spremstva. Pri tem želimo skladno z našo raziskovalno pozicijo poudariti, da z 

izpostavljanjem ekonomske narave migracij otrok ne želimo relativizirati njihovih izkušenj ter 

podcenjevati obsega, do katerega migracije predstavljajo izkušnjo, polno izzivov in nevarnosti za 

zlorabo in izkoriščanje. Ravno nasprotno, s kritičnim obravnavanjem kategorij ter kasneje teorij 

in predpostavk, povezanih z otroštvom, želimo v prvi vrsti prispevati k izboljšanemu 

razumevanju mehanizmov ranljivosti in migracijskih dejavnikov, katerih poznavanje lahko 

pomembno prispeva k izgradnji bolj učinkovitih politik socialnih intervencij in ukrepov za 

zaščito teh mladoletnikov. 

 

2.5. Razlikovalni elementi: migracije kot (ne)prostovoljne odločitve?  

 

V literaturi, ki se navezuje na otroke brez spremstva, na ravni politike in zakonodaje, kot tudi na 

ravni javnih razprav, je poudarek v prvi vrsti na otrocih brez spremstva iskalcih azila oziroma 

beguncih in otrocih žrtvah trgovine z ljudmi. Slednja, kot izpostavljajo mnogi, pridobiva celo 

obliko moralne panike (Kempadoo v European Forum for Urban Safety 2009, str. 24). 

Pozornost, usmerjena zgolj na dva profila otroške mobilnosti, je problematična, saj zamegljuje 

heterogenost znotraj skupine mladoletnikov brez spremstva, postavlja v senco vse druge oblike 

mednarodne mobilnosti mladoletnikov ter preprečuje njihovo nevtralno in poglobljeno 

razumevanje. Kljub temu da nanašanje jasnih meja med posameznimi profili otrok brez 

spremstva predstavlja izziv (med drugim, številni mladoletniki potujejo v mešanih migracijskih 

tokovih ter lahko v okviru svojega migracijskega projekta pogosto prehajajo iz ene v drugo 

kategorijo/profil), v teoriji razlikovanje med ekonomskimi migranti, begunci ter žrtvami trgovine 

z ljudmi, predvsem temelji na prostovoljni naravi njihove mobilnosti. Pri čemer so prostovoljni 

migranti pogosto videni kot manj upravičeni ali potrebni zaščite (torej nezasluženi v 

migracijskem procesu).  
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 Izhodišče za razlikovanje je tako razumevanje mladoletnih migracij, kot v prvi vrsti 

dejanja, ki temelji na prostovoljni odločitvi iz ekonomskih ali drugih osebnih motivov (glej 

International Organization for Migration 2004; European Forum for Urban Safety 2009), 

medtem ko na drugi strani mobilnost, povezano z begunci in trgovino z ljudmi, določa njena 

neprostovoljna narava. Begunec je tako prisiljen zapustiti svojo državo zaradi takojšnega strahu 

pred preganjanjem; v kolikor se želi vrniti domov, pa se predvideva, da ne bo deležen zaščite s 

strani svoje države, kar pa ne velja za migranta (United Nations High Commissioner for 

Refugees 2007). Kljub temu da je v realnosti meja med begunci in iskalci azila pogosto 

zabrisana, je tako v teoriji ključna značilnost razlikovanja (ne)izbira migracije in (ne)zmožnost 

vrnitve v svojo matično državo. Podobno je trgovina z ljudmi, kot izpostavlja Palermo protokol, 

vedno dejanje prisile – ne glede na to ali gre za odrasle, le-ti morajo biti zavedeni ali prisiljeni v 

migracije, ali otroke, ki so videni kot nesposobni v privolitev zaradi svojih let (Protokol za 

preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki 2000, 3.čl.).  

 Pri vzpostavljanju razlikovanja med migracijami in trgovino z ljudmi, se lahko nadalje 

navezujemo na razlikovanje med »tihotapljenjem ljudi« in »trgovino z ljudmi«, pri čemer 

Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo 

Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTMOK)
27

 v 3. členu 

definira tihotapljenje ljudi kot »naročilo, z namenom, posredne ali neposredne pridobitve 

finančnih ali ostalih koristi, ob nezakonitem vstopu osebe v državo podpisnico pogodbe, katere 

ta oseba ni državljan ali stalen prebivalec« (Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, 

morju in zraku 2000, 3. čl.). Tako za razliko od trgovine z ljudmi, tihotapci samo omogočajo 

nezakonito prečkanje meja, za kar pridobijo finančne ali druge koristi, migranti pa so pri tej 

transakciji razumljeni kot partnerji, ne glede na to, v kako neenakovredni poziciji so. V kolikor 

je postopek izpeljan kot dogovorjeno, se odnos med migrantom in tihotapcem zaključi v državi 

destinaciji. Po drugi strani, kot že omenjeno, trgovina z ljudmi temelji na prevari in zavajanju za 

namene izkoriščanja. Profit preprodajalca ne prihaja od migracije, ampak od prodaje osebe v 

namene nudenja spolnih storitev, prisilnega dela ipd. (Gallagher, 2002). Pri čemer so v praksi 

pogosto ti elementi zabrisani, tudi zaradi nejasne narave pogajanj med migrantom in 

posrednikom in tako tudi o predvideni zapeljavi oziroma praksi prevare (European Forum for 

Urban Safety 2009).  
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 Sprejet z resolucijo Generalne skupščine 55/25, 15. novembra 2000. 
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 Eden ključnih razlikovalnih elementov trgovine z ljudmi je v tem, da je pravzaprav ne 

moremo razumeti kot oblike migracij,
 
saj gre v tej obliki modernega suženjstva v prvi vrsti za 

namerno mobilnost odraslih in otrok z namenom, da jih je lažje izkoristiti. Pri čemer, kot pravi 

Wenke (2007), trgovina z ljudmi predstavlja kršitev človekovih pravic, medtem ko so migracije, 

na primer v Konvenciji o otrokovih pravicah, prepoznane kot temeljna pravica otroka in njegovih 

staršev (10(2). čl.)
28

. Vprašanja izbire, želje in (ne)prostovoljne odločitve kot elementov, ki 

razlikujejo migracije od ostalih oblik mobilnosti, predstavljajo tudi najbolj kontroverzne točke 

pri razumevanju, določevanju in priznavanju otroških migracij. Tudi zaradi tega, ker se v 

kontekstu prevladujočega razumevanja mladoletnikov brez spremstva v okviru azila, poudarja in 

širi osredotočenost na pasivnost in nedolžnost otrok v migracijah, tesno povezano s političnim 

preganjanjem, nasiljem, vojno in konflikti kot prevladujočimi motivi za migracije. Takšna 

prikazovanja in posploševanja, polna dominantnih diskurzov o »ranljivosti, krizi in izgubi«, 

»nedolžnosti in pasivnosti« (O'Connell in Farrow 2006, str. 18) »psihološki prestrašenosti in 

ranljivosti« (Cairns v Hinton 2008, str. 288), pa postavljajo pod vprašaj otrokovo »avtonomno« 

potrebo ali željo, da migrira ter pogosto negirajo otroško agencijo in sposobnost. Kot pravita 

Swärd in Bruun (2007), takšna reprezentacija in z njo povezan prevladujoč diskurz dodatno težita 

k prikazovanju otrok zgolj kot pasivnih žrtev, odvisnih od odraslih ali okoliščin nad njihovim 

vplivom, s pomanjkanjem kakršnekoli agencije ter kot popolnoma izključenih iz procesa 

sprejemanja odločitev.        

 Posamezne študije (Fundació Pere Tarrés 2005; Forum for Urban Safety 2009), vključno 

s to disertacijo, so pokazale, da se mladoletniki lahko sami odločijo, da bodo migrirali, in da so 

njihove odločitve pogosto racionalne, svobodne in narejene z določeno stopnjo razumevanja 

dejstev, povezanih s potjo in migracijami, vključno z zavedanjem možnosti, da so lahko na poti 

izkoriščeni. Kljub temu pa se postavlja vprašanje, ali lahko odločitve mladoletnikov, sploh kadar 

jih razumemo v kontekstu slabih ekonomskih in družbenih izhodišč, resnično razumemo kot 

prostovoljne v pravem pomenu besede? Da se posameznik načelno prostovoljno odloči za 

situacijo, v kateri je velika nevarnost, da bo izkoriščen, si je še posebej težko predstavljati, v 

kolikor si predstavljamo dom in otroštvo kot idealno, varno okolje, v katerem je otrok zaščiten in 

varovan (European Forum for Urban Safety 2009). Vendar kot se je izkazalo za številne 

                                                           
28

 V 10(2). členu Konvencija o otrokovih pravicah prepozna pravico otroka in njegovih staršev, da zapustijo 

katerokoli državo vključno s svojo, in da vstopijo v lastno državo (Konvencija o otrokovih pravicah 1989).  
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mladoletnike migrante brez spremstva, takšna predstava ne odraža realnosti, s katero so soočeni 

in v kateri so revščina, pomanjkanje priložnosti, nasilje, zloraba in izkoriščanje pogosto del 

njihovega vsakdana. 

 Za lažje razumevanje otroških neodvisnih migracij in odločitev, povezanih z njimi, je 

ustrezen tudi Yaqubov (2007, str. 9–17) okvir nevarnosti in priložnosti (angl. risks and 

opportunities framework), v katerem poudarja, da moramo razumeti otroške migracije in z njimi 

povezane odločitve, tako da primerjamo nevarnosti in priložnosti, s katerimi se srečujejo otroci v 

svojih matičnih državah, z nevarnostmi, s katerimi se lahko potencialno srečajo na poti do 

destinacije, ter s priložnostmi, ki jih lahko pridobijo na sami destinaciji, pri čemer poziva, da je 

potrebno takšno oceno gledati ter razumeti z vidika otrok samih. Pri tem je, po Yaqubu, ključna 

dilema, postavljena v kontekst družbenega in ekonomskega razvoja matične države, s katero se 

otroci soočajo pri migracijskih odločitvah: »nevarnost v tem, da greš, in nevarnost v tem, da 

ostaneš v svoji državi« (Yaqub 2007, str. 17). 

 Takšna razmišljanja v kontekst postavi tudi M'Jid (2005, str. 42), ki takole opiše situacijo 

otrok brez spremstva iz Maroka: »Kar je najbolj resno, je, da ti mladi ljudje izgubijo vsakršno 

iluzijo prihodnosti v Maroku. Mit evropskega El Dorada ostajajo njihove sanje in migracije v 

Evropo njihov življenjski načrt, ne glede na ceno, ki jo morajo plačati. Ti mladi ljudje mislijo, da 

nimajo ničesar več za izgubiti, saj tako ali tako nimajo nobenega življenja.« Podoben odnos je 

mogoče zaslediti tudi v Moldaviji, kjer je predavanje o trgovini z ljudmi, opisani kot »splošno 

nasilje, omejene svoboščine, delo od jutra do večera in nizko ali nično plačilo«, mladoletnik 

komentiral z besedami, da so vsi ti elementi tako ali tako del njihovega normalnega življenja, 

zakaj potem ne bi šli v tujino, četudi je nevarno, saj je najslabši scenarij podoben njihovim 

trenutnim razmeram (Kontula in Saaristo 2009, str. 22).  

 Hasim (2006, str. 30) tako izpostavlja, da moramo videti pozicijo otrok v kontekstu 

ekstremne revščine in omejenih priložnosti, pri tem pa razumeti odločitev otrok (sprejetih s strani 

otrok samih ali v posvetovanju s starši), kot podatek, ki nam pove samo, kar so se otroci odločili 

glede na dane okoliščine, ne pa za kaj bi se odločili, če bi jim bile dane alternative. Pri čemer 

izbira nujno implicira možnost alternativ (Kabeer v Hasim 2006, str. 30). O'Connel Davidson gre 

korak naprej, ko pravi: »Če od njih /.../ resnično želimo, da sprejemajo drugačne odločitve, bi 

naredili več, če bi razmislili o rešitvah, ki se navezujejo na neobstoj njihovih alternativnih 

možnosti.« (v European Forum for Urban Safety 2009, str. 32). Potemtakem polarizacija na 
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prostovoljno in neprostovoljno naravo migracij poenostavlja zapletenost izbire in pritiska, s 

katerima se soočajo migrantje, ter izključuje dejanske družbene, ekonomske in kulturne 

dinamike, ki vplivajo na sprejemanje odločitev (Mai, 2008). Kot pravi Mai (2008, str. 10) 

mladoletne migracije »predstavljajo zapleten migracijski projekt, ki vključuje številne želje, 

prioritete in potrebe, kot je aspiracija za boljše življenje, želja po izboljšanju ekonomskega 

položaja in dobrobiti svoje družine IN potreba po begu pred brutalnostjo in zatiranjem, ne glede 

na to ali jo doživljajo v družini ali v širšem družbenem kontekstu.«  

  Zaradi narave migracij mladoletnikov brez spremstva in značilnosti aktualnih 

migracijskih gibanj ločevanje med različnimi profili v realnosti prav tako pogosto predstavlja 

izziv, s katerim se srečujejo številni strokovnjaki, ki delajo na področju otroških migracij. Med 

drugim na primer tudi vedno več mladoletnikov brez spremstva predstavlja del mešanih 

migracijskih gibanj oziroma mešanih migracijskih tokov (angl. mixed migration flows)
29

 (United 

Nations High Commissioner for Refugees 2007a), za katere je značilno, da gre preganjanje 

posameznika pogosto iz roke v roko z uničenjem njegove ekonomske osnove za življenje; prav 

tako so v situaciji vojne ali nasilja razlogi, zaradi katerih je nekdo ubežal lahko mešanica 

političnega preganjanja, ekonomske stiske in razkroja družbene mreže, ki se lahko samo še 

stopnjuje z naravnimi nesrečami. Mešani migracijski tokovi tako predstavljajo kompleksna 

populacijska gibanja, v katerih begunci, iskalci azila, ekonomski migranti, pogosto potujejo eden 

ob drugem, uporabljajo ista prevozna sredstva in uporabljajo storitve istih tihotapcev pri svojem 

poskusu, da dosežejo določeno destinacijo (United Nations High Commissioner for Refugees 

2007a). Takšna gibanja dodatno otežujejo možnost jasnih razlikovanj med različnimi profili 

otrok v migracijah, saj otežujejo določanje, ali so posamezni otroci prisiljeni zapustiti državo 

zaradi preganjanja, kot je le-to določeno v Ženevski konvenciji, ali migrirajo prostovoljno zaradi 

ekonomskih razlogov ali obojega.  

 Nadalje so izzivi pri ločevanju med različnimi profili mladoletnikov brez spremstva 

povezani tudi s tem, da pogosto prihaja do prehajanj mladoletnikov iz ene kategorije v drugo pri 

njihovi migrantski poti. Zaradi narave migracij, posluževanja nezakonitih načinov vstopa v 

državo, nezmožnosti dostopa do zakonitih virov zaslužka in odsotnosti ustreznih struktur za 

mladoletnikovo zaščito itd. so mladoletni migrantje brez spremstva potencialno ranljiva skupina 

za izkoriščanje in zlorabo (glej Shuteriqi in Parata 2006; Wenke 2007), ki lahko prav tako v 
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skrajni obliki vodi v trgovino z ljudmi. Prav tako lahko mladoletnik na svoji migracijski poti, 

preide različne kategorije tudi zaradi statusa, ki ga pridobi v posamezni državi, ki ne ustreza 

nujno njegovi družbeni kategoriji. Tako na primer zaradi omejenih migracijskih možnosti 

oziroma možnosti ureditve statusa v državi gostiteljici na kateri drugi osnovi, potreba ali želja po 

migracijah pogosto najde izraz skozi prizmo azila, ki v številnih državah predstavlja redko 

oziroma edino možnost, ki se je lahko poslužujejo posamezniki za (vsaj kratkoročno) urejanje 

svojega statusa, ne glede na motiv njihovih migracij. Ker azil v velikem delu Evrope predstavlja 

prevladujočo obliko regulacije vstopa mladoletnikov brez spremstva v državo, je večina 

mladoletnikov označenih kot iskalci azila tudi v uradnih statistikah; le-te so tudi najbolj izčrpne, 

primerljive ter pogosto edine dosegljive statistike o obsegu mladoletnikov brez spremstva v 

posameznih državah EU. Na drugi strani zgolj redke države vodijo podatke o mladoletnikih brez 

spremstva izven azilnega sistema (glej Shuteriqi in Parata 2006; Senovilla Hernández 2007) 

oziroma jih ne zbirajo sistematično in redno
30

 (Frontex 2010, str. 13). Statistična nedoslednost 

tako dodatno prispeva k veliki nevidnosti mladoletnih migrantov brez spremstva ter posledično 

vpliva na (ne)vzpostavljanje ustreznih ukrepov za njihovo zaščito, kar kot problem priznava tudi 

Evropska komisija, ki pravi, da se brez » ... jasnega ovrednotenja na podlagi izčrpnih, 

zanesljivih in primerljivih podatkov, stanja ne da natančno oceniti niti ni mogoče najti primernih 

rešitev« (Evropska Komisija 2010, str. 3), ter poudarja, da bi morale statistike upoštevati vse 

mladoletnike brez spremstva, ki vstopijo na ozemlje Evropske unije, in ne zgolj mladoletnih 

iskalcev azila. Kljub izzivom pri razlikovanju med posameznimi profili mladoletnikov brez 

spremstva, tako v teoriji kot v praksi, je pomembno zavedanje, da različne okoliščine, izkušnje 

ter predvsem motivacija in migracijske potrebe zahtevajo prilagojen odgovor in mehanizme 

zaščite, v kolikor želimo, da bodo učinkovito naslovili zapleteno vprašanje mladoletnikov brez 

spremstva ter prispevali k njihovi zaščiti.   
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 Italija, ki je ustanovila Komite za mladoletnike brez spremstva (it. Comitato per i minori stranieri), predstavlja 

eno redkih držav, ki vodi sistematične in obsežne statistike o otrocih izven azilnega sistema. 
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3. DRUŽBENE KONSTRUKCIJE MLADOLETNIH MIGRANTOV BREZ 

SPREMSTVA 

 

 

V središče doktorske disertacije je postavljena relativno nevidna dimenzija otroštva, ki je bila 

dolgo deležna zelo malo pozornosti – namreč otroštvo, ki ga določajo migracije in mobilnost, s 

posebnim poudarkom na migracijah mladoletnih migrantov brez spremstva v države Evropske 

unije, oziroma natančneje v Avstrijo kot študijo primera. Pomanjkanje pozornosti in nevidnost 

otrok v migracijah sta tesno povezana s prevladujočimi (zahodnjaškimi) družbenimi in 

političnimi predvidevanji o otrocih in otroštvu kot tudi o naravi migracij. V nadaljevanju tako 

skozi različne perspektive ugotavljamo, kako dominantna konceptualizacija in konstrukcija 

otroštva pogosto naredi otroke migrante nevidne oziroma jih obravnavajo zgolj z vidika »žrtev« 

migracijskega procesa (kot žrtve trgovine z ljudmi ali pasivne predmete preprodajalcev z 

nedokumentiranimi migranti); in obratno kako migracijske politike in ukrepi, kot jih oblikujejo 

nacionalne države, družba in mednarodne organizacije, odražajo specifična predvidevanja o 

otroštvu in migracijah.  

 V tem poglavju prav tako kritično analiziramo otroške migracije skozi diskurz otrokovih 

pravic in vlogo Konvencije o otrokovih pravicah (1989) pri razumevanju trenutnih razprav in 

obravnavanja otrok brez spremstva ter njihove vloge v kontekstu migracij. Pri tem bomo 

izpostavili ključne odgovornosti in obveznosti, ki jih imajo države do mladoletnih migrantov 

brez spremstva po Konvenciji ter analizirali vlogo in vpliv le-te na prevladujoče razumevanje ter 

konstrukcijo otrok in otroštva.  

 

3.1. Otroštvo kot družben in zgodovinski konstrukt 

 

K boljšemu razumevanju otroških migracij in predvsem trenutnega odnosa do otrok v migracijah 

lahko pomembno prispeva vzpostavitev povezave med migracijami in prevladujočimi 

razumevanji otroštva: le-tega je potrebno razumeti kot družben in zgodovinski konstrukt in ne 



 

                                                                               

32 

 

kot statično in fiksno kategorijo. Dominantno prepričanje o otroštvu, ki se nam zdi tako naravno, 

je potemtakem dejansko rezultat določenih družbenih in zgodovinskih dejavnikov, ki jih lahko 

izluščimo, kadar na prevladujoča prepričanja o otrocih in otroštvu
31

 gledamo z zgodovinske, 

geografske in kontekstualne razdalje
32

.   

  Zgodovinsko gledano so tako ideje francoskega zgodovinarja Philippa Arièsa pogosto 

izpostavljene in prikazane kot pomembna začetna točka za razumevanje dinamike narave 

otroštva. Njegove ideje, objavljene v knjigi Stoletje otroštva v šestdesetih letih dvajsetega 

stoletja, so pomembno vplivale na razprave o otroštvu, ki so aktualne še danes (Ariès, 1962). 

Ariès je tako prvi izpostavil koncept otroštva kot izum modernih časov: kar razlikuje moderno 

družbo od srednjeveške družbe, je to, da v srednjem veku ni obstajala ločena otroška sfera, ni 

bilo ločenega sveta otrok s svojimi oblačili, igračami in zabavami itd., kot je to danes. Otrok je 

družbi prispeval po svojih zmogljivostih, okoli sedmega leta pa je že vstopil v širši svet odraslih. 

Prav tako je Ariès kontroverzno trdil, da so bili starši (predvsem očetje) manj čustveno navezani 

na otroke in so bili manj prizadeti v primeru njihove bolezni ali smrti, kar se je opravičevalo z 

relativno visoko smrtnostjo otrok v srednjem veku (glej Clarke 2002; Johnny 2006). Kljub 

številnim kritikam, je njegovo delo pomembno vplivalo na razvoj sodobnih idej o otrocih in 

zgodovini
33

. Predvsem so, kot pravi Clarke (2002, str. 5), njegove ideje pomembno vplivale na 

številne teorije, ki so spremljale »napredek družine od institucije, ki je temeljila na praktičnih in 

ekonomskih potrebah, z nič ali malo čustvene vsebine, k modernim idejam družine, ki čustveno 

zadovoljuje potrebe svojih članov, posebej otrok« – kar je pomembno vplivalo na današnji ideal 

in prevladujoče razumevanje otroštva.  
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 Pri čemer je potrebno razlikovati med »otroki« kot ljudmi in »otroštvom« kot spreminjajočim se setom idej. Tako 

v nadaljevanju govorimo o otroštvu, in ne otrocih, ter si prizadevamo za konstrukcijo zgodovine in načina, kako 

ljudje razmišljajo o ideji otroštva. Kjer je smiselno, sicer dodamo še vpogled v realno življenje večine otrok v 

posameznem obdobju.  
32

 Za zgodovinske študije otroštva v zahodnem svetu glej npr. Walsh (2005) na Irskem, Bass (2010). 
33

 Ariès je prišel do svojih zaključkov s preučevanjem srednjeveških zapisov o starosti in razvoju, portretov otrok v 

srednjeveški umetnosti, otroških oblačil, zgodovine iger ter ostalih, redkih zapisov o idejah o nedolžnosti otroštva. 

Predvsem zgodovinski dokazi, kot so umetniške upodobitve otroštva, so predstavljali pomemben del njegovih 

argumentov. Prav zaradi zanašanja na slikovne dokaze je bil deležen številnih kritik, med drugim je Cunningham 

trdil, da različne slikovne reprezentacije otrok skozi stoletja, zgolj prikazujejo spremembe v umetnosti, in ne načina, 

kako je bilo otroštvo videno med ljudmi. Kljub številni podpori, med njimi de Mausea (1976), Shorterja (1976) in 

Stona (1977), ki so poznani tudi pod oznako čustven (angl. sentiments) pristop k zgodovini razumevanja otroštva, je 

njegovo delo vzbudilo številne kritike, ki so predvsem zanikali trditev, da otroštvo ni obstajalo pred srednjim 

vekom, ter so kritizirali idejo otroštva kot moderen izum (glej Cunningham 2005; Clarke 2002). 
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 Postopna pot k idealizaciji otroštva 

Danes se najpogosteje predpostavlja, kar je trdil tudi Ariès, da je prišlo do sprememb v vlogi 

otrok v družini in tudi v širši družbi predvsem po 17. stoletju – kar avtorji povezujejo predvsem z 

razširitvijo modela srednjega razreda ali ideologije družine, v kateri otroci pridobivajo osrednjo 

vlogo, ključen mehanizem za njihovo vzgojo otrok pa postopoma pridobiva izobraževanje. 

Slednje je imelo predvsem disciplinsko in socializacijsko funkcijo
34

. Osredotočenost na otroka in 

potreba po izobraževanju je bila poudarjena tudi v času razsvetljenstva, ki je videl otroke 

naravno nedolžne in potrebne ustrezne oskrbe in izobraževanja, da bi postali dobri državljani. Ta 

vidik je najbolj izražen v Rousseaujevem klasičnem delu Emile (1758), v katerem je otroštvo 

predstavljeno kot kratko obdobje zavetišča, pred vstopom posameznika v svet odraslih. 

Rousseau, pogosto oklican tudi kot oče modernega otroka, je poudarjal tezo, da mora biti 

otroštvo vrednoteno samo po sebi in zgolj kot predhodnik odraslosti.  

 Usmerjenost na otroka je doživela popularnost z romantiko, ki je podobno verjela v 

»originalno čistost« otrok (Johnny 2006; Hendrick 2011). Na otroka osredotočena razmišljanja, 

so bila v tem času omejena zgolj na razsvetljene sloje srednjega razreda, medtem ko je bilo 

življenje večjega dela otrok v Zahodni Evropi karakterizirano z revščino, trdim delom in 

izkoriščanjem. Le-to je doseglo vrh v času industrializacije, ki je delovno mesto otroka ločila od 

družine, otroci pa so v tovarnah delali tudi po več kot 14 ur, kjer so bili zaželeni zaradi nizke 

cene in svoje fleksibilnosti, obenem pa so tako pomembno ekonomsko prispevali k družini. Kot 

izpostavlja Cunningham (2005), so imeli na primer otroci v Zahodni Evropi 17., 18. in 19. 

stoletja ekonomsko vrednost za svoje starše, in šele v 20. stoletju, v obdobju modernosti, so 

otroci vseh razredov, prej postali strošek kot ekonomska vrednost. Razširjenost otroškega dela je, 

kot pravi Clarke (2002, str. 8), predstavljala nasprotje med realnostjo otroških življenj in 

prevladujočim teoretiziranjem ter razmišljanjem o otroštvu. Kot pravi Hendrick, je bila 

ideologija otroštva kasneje ponovno vzpostavljena s strani t. i. reformistov države blaginje, ki so 

izzivali in naslavljali izkoriščajoče prakse otrok in se pri tem naslanjali na ideje romantike in 

rousseaujevski ideal otroštva, izpostavljajoč, da je delo v tovarnah nenaravna praksa za tako 

mlade in nedolžne člane družbe. Te debate so pomembno vplivale in oblikovale današnji koncept 

otroštva, ki pravi, da bi morali otroci biti zavarovani pred realnostjo dela odraslih (Hendrick, 
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 V najbolj skrajnih primerih so bili otroci portretirani tudi kot divje živali, katerih duh mora biti zlomljen skozi 

socializacijo in izobraževanje (Ozment 1983 v Clarke 2002, str. 8). 
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1997). Nasprotja med idealnim pogledom na otroštvo, ki se je širilo med novim srednjim 

razredom in izkoriščanjem, povezanim z otroškim delom, je postala ključna tema kampanje za 

zmanjševanje in na koncu omejitev otroškega dela (Clarke 2002, str. 9). 

 

 Pomen splošnega izobraževanja 

Ideja otroštva kot posebnega obdobja je bila nadalje okrepljena z institucionalizacijo obveznega 

šolanja, ki je bolj kot katerakoli druga kampanja ali sklicevanje na otroške ideale prispevalo tudi 

h končanju najhujših primerov otroškega dela. James (2010, str. 493) podobno pravi, da moramo 

izobraževanje otrok v industrializiranih državah razumeti v kontekstu njihovega postopnega 

izključevanja iz delovne sile, otrokove aktivnosti, ki jih izvaja kot učenec, pa moramo razumeti 

kot delo in investicijo v prihodnost družbe. Otroci tako skozi interakcijo z učitelji pridobivajo 

sposobnosti in znanje, ki so potrebni za učinkovito participacijo v družbenem življenju in delu za 

plačilo. Tako ima delo, ki ga otroci opravijo v šoli, tudi ekonomsko vrednost, ki jo lahko 

uporabimo pri upravičevanju državne podpore za izobraževanje za družine z otroki. Ta 

perspektiva omogoča, da pozornost usmerimo na otroštvo kot strukturni in generacijski prostor, 

ki ni usmerjen samo na prihodnost otroka posameznika, ampak tudi na prihodnost njegovih 

staršev in skupnosti (James 2010, str. 493). 

 Ideologija zaščite, ki je postala pomembna v poznem 19. stoletju, o kateri podrobneje 

govorimo v nadaljevanju, ko se bomo osredotočali na Konvencijo o otrokovih pravicah, je 

postavila temelje za implementacijo masovnega izobraževanja, ki je dodatno ustvarilo prostor in 

možnosti za širjenje ideje otroštva. Šole so zahtevale določeno obnašanje ter spoštovanje 

avtoritete ter so, po Johnnyju (2006, str. 20–21) tudi pomembno prispevale k podobi otroka kot 

ranljivega objekta, potrebnega vodstva in zaščite odraslega. Poudarjanje zaščite otrok se je 

okrepilo v 20. stoletju, ko so tudi politične stranke začele postavljati otroke kot ključno prioriteto 

svojih agend, pri čemer so obravnavale otroke kot najbolj ranljivo premoženje za prihodnost 

nacije. Cunningham (2005) pravi, da je bila pozornost, namenjena otrokom, v veliki meri tudi 

rezultat mednarodnega rivalstva med državami. V tem obdobju so vlade začele oblikovati 

politike in zakonodajo, ki je postopoma vključevala več storitev za otroka, takrat je postalo tudi 

jasno, da dobrobit otroka ni samo odgovornost družine, ampak vse bolj tudi odgovornost države, 

ki se je vse bolj vpletala v njihovo izobraževanje, zdravje, prehrano in vzgojo ter s tem še bolj 

širila dominantno razumevanje otroštva kot ranljivega, nedolžnega in odvisnega.  
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 Nadaljnji premik v 20. stoletju predstavlja tudi pojav ideje o otroku in njegovem razvoju, 

kot predmet znanosti, predvsem razvojne psihologije. Kot pravi Hendrick (2011, str. 142), je 

razvojna psihologija tista, ki je definirala, kaj je normalno otroštvo in pomembno prispevala k 

razvoju otroških študij. Razvojna psihologija se je pojavila kot disciplina psihologije, ki je težila 

k ustvarjanju univerzalnih norm fizičnega, družbenega in kognitivnega razvoja (de Block in 

Buckingham 2007, str. 24). V tem smislu se je pojavil tudi nov koncept normalnosti, ki ga je 

predstavljal »povprečen«, »zdrav« in »sprejemljiv« otrok, ki je napredoval postopno (skladno s 

starostno lestvico) v odraslost (Hendrick 2011, str. 143).  

 

 Od razvojne psihologije do sociologije otroštva  

Medtem ko se je razvojna psihologija učinkovito institucionalizirala znotraj izobraževanja in 

poklicev oskrbe, so bile njene predpostavke vse bolj izzvane s strani akademije – tako s strani 

posameznikov, ki so usmerili večjo pozornost na družbeno in kulturno naravo razvoja, kot tudi s 

strani psihoanalitikov, ki so postavili pod vprašaj normativne ideje o otroštvu kot biološko 

določeni poti k odraslosti (de Block in Buckingham 2007, str. 24), ki je otroke videla kot 

»odrasle v nastajanju«, in ne kot samostojne družbene akterje (Prout in James v White in drugi, 

2011, str. 1159). Ta ideja je pogosto sicer prisotna še danes.   

 V 20. stoletju so se tako pojavili novi teoretiki otroštva, ki so prispevali k oblikovanju 

razumevanja otroštva kot socialne kategorije, ki je družbeno in kulturno konstruirana. Med njimi 

je bila vplivna ideja Jamesa in Jamesa (v James 2010, str. 487), ki sta jo poimenovala »kulturna 

politika otroštva«, v kateri sta izpostavila, da je otroštvo »interpretirano, razumljeno in družbeno 

institucionalizirano«, ter se razlikuje med kulturami, generacijami in v načinih, kako se vključuje 

v vsakdanje življenje otrok. Tako po njunem razumevanje otroštva »sestavlja kombinacija 

nacionalnih in tako kulturnih kontekstov, družbenih praks in političnih procesov, skozi katere je 

otroštvo unikatno konstruirano v različnih družbah v različnem obdobju«. Pri tem sta 

identificirala ključno vlogo prava kot institucionalno upodobitev družbenih praks, ki vplivajo 

tako na konstrukcijo kot regulacijo otroštva (v James 2010, str. 487). 

 Nadalje je sociologija otroštva pomembno spodbudila pristop k razvoju otrok, v katerem 

je poudarek na poslušanju otrokovih glasov in razumevanju sveta skozi njihove oči ter 

priznavanju njihove agencije pri oblikovanju otroških življenj. Poenostavljeno so si sociologi 

otroštva tako na eni strani prizadevali za izzivanje prevladujočih idej o otroški nedolžnosti in 
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ranljivosti ter obenem usmerjali pozornost k dejstvu, da so otroška življenja oblikovana s strani 

širših strukturnih sil (de Block in Buckingham 2007, str. 24). Oziroma, kot pravita Prout in 

James, gre za razumevanje otrok kot družbenih akterjev (in njihovo aktivnost kot vir družbenih 

sprememb); obenem pa vidimo otroštvo kot socialno institucijo, ki je nad posameznim otrokom 

ali odraslim (Prout in James v James 2010, str. 471). V tem smislu je za naše razumevanje 

mobilnih otroštev zanimiv Corsaro (2005), ki v svoji knjigi Sociologija otroštva izpostavi dve 

ključni tendenci otroštva: (a) da so otroci aktivni agenti, ki ustvarjajo svojo lastno kulturo in 

prispevajo k produkciji sveta odraslih (tako skozi svoja pogajanja kot odrasli, kot skozi vrstniško 

kulturo z otroki) in (b) da je otroštvo strukturna oblika in del družbe. Otroštvo – razumljeno kot 

socialno konstruirano obdobje, v katerem otroci živijo – je strukturna oblika, podobno kot 

družbeni razred ali starostna skupina, katere člani so otroci. Otroštvo tako predstavlja stalno 

strukturno obliko ali kategorijo, katere člani se spreminjajo in koncept se razlikuje zgodovinsko, 

vendar nikoli ne izgine, ter je medsebojno povezan z ostalimi strukturnimi kategorijami, kot so 

družbeni razred, spol in starostna skupina, spremembe v katerih prav tako vplivajo na naravo 

otroštva (Corsaro 2005, str. 3). 

 Podobno zatrjuje James (2010, str. 494), ki pravi, da mora vsaka analiza otroštva temeljiti 

na razumevanju, da je »vsako otroštvo zgrajeno okoli struktur in institucij družbe in kulture, v 

kateri obstaja kot družben prostor; vsako otroštvo je situirano znotraj katerega koli sistema 

družbene stratifikacije, ki operira v posamezni družbi; vsako otroštvo je zgrajeno okoli spola, kot 

je razumljeno v tej določeni družbi; vsako otroštvo je del seta generacijskih odnosov s starejšimi 

starostnimi skupinami; vsi otroci imajo starše v eni ali drugi obliki in so socializirani na en ali 

drugačen način – podrobnosti se bodo razlikovale, vendar je proces podoben; in podobno vsa 

otroštva so oblikovana s strani politike, zakonodaje in ekonomije«. Takšne socialnostrukturne 

dimenzije tako priskrbijo okvir otroštva kot socialnega prostora. Razumevanje otroštva kot 

socialne kategorije ima pomembne implikacije za socialne politike in prakse, povezane z otroki, 

saj zahteva od nas, da razumemo, kako so otroške izkušnje in njihova agencija oblikovane na 

makro ravni s strani tistega, kar je skupno otroštvu, preden gremo raziskovat vpliv otrokove 

agencije in številne ostale faktorje, ki ustvarijo raznolikost vsakdanjih življenj otrok v različnih 

socialnih, kulturnih, religioznih, političnih in ekonomskih kontekstih (James 2010, str. 495). 

Takšno razumevanje je vsekakor nujno za razumevanje in ustrezno naslavljanje otrok in otroštev, 
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za katere je značilna mobilnost in transnacionalnost in na katere pomembno vplivajo drugačne 

strukture in dejavniki, kot tiste, ki oblikujejo otroštva v relativno bogatem zahodnem svetu.   

 

 Proti globalni teoriji otroštva? 

Zgornji pregled ponuja zgodovinsko skico
35

 družbene konstrukcije otroštva v zahodnih družbah. 

– torej gre za razumevanje otroštva, opisanega kot moderna invencija, na katerega so močno 

vplivali dejavniki, kot so ideologija srednjega razreda o družini, industrializacija in reforma 

državne blaginje, zmanjšanje obsega družine, razvoj obveznega in univerzalnega šolanja in 

pozornost politikov in institucij blaginje otrokovim interesom. Zgodovinski pregled tako 

prikazuje, da otroštva vsekakor ne moremo razumeti v izolaciji od družbe kot celote ter 

ekonomskih, političnih in demografskih dejavnikov ter ostalih struktur (po Corsaru, 2005), ki 

vplivajo na set idej, ki so značilne za otroštvo. Kot izpostavlja Cunningham (2005, str. 3) »je 

ekonomski razvoj zahodnega sveta dovolil spremembo v izkušnji otroštva od dela do šole ter 

prispeval k razširitvi ideje otroštva kot časa odvisnosti in nedolžnosti. Prav tako je skrb za 

trenutno varnost in prihodnje potrebe države, pogosto v ozadju javnega impulza, ki se navezujejo 

na otroke.« Pri tem se je potrebno zavedati, da so ključni dejavniki, ki so omogočili tranzicijo, v 

številnih matičnih državah otrokov migrantov odsotni. Pri tem obstaja tudi korelacija med 

razumevanjem otroštva in migracijami, saj kot pravi Yagub (2009, str. 12), »ko so družbe 

spremenile svoje razumevanje otroštva proti študiju in igri v nasprotju z delom ter priskrbele 

sredstva, institucije in zakone, ki podpirajo te ideje, se zdi, da se je zmanjšal obseg otroških 

migracij«.  

 Zadnji razvoji v socioloških študijah otroštva tako poudarjajo multidimenzionalno naravo 

otroških življenj, kot tudi socialno konstrukcijo narave otroštva same po sebi. V središču tega 

razvoja je, da je otroštvo koncept, ki leži v presečišču številnih referenčnih okvirov (in jezikov), 

pri čemer bi morala biti vse bolj poudarjena heterogena narava otroških življenj (White in drugi, 

2011). Kljub »novemu« teoretiziranju o otroštvu v vseh njegovih kulturnih in strukturnih 

dimenzijah, se je potrebno zavedati, da prevladujoče razumevanje otroštva odraža hegemonski 

zahodnjaški vidik otroštva, ki je trdno ukoreninjen v prevladujoči zgodovini razumevanja 

otroštva. Tako na primer Niewenhuys in Alanen poudarjata, da trenutni temelji teorije o otroštvu 
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 Ker gre za izredno kompleksno področje, v katerem se odpirajo številne razprave in ostajajo odprta vprašanja, 

zgornji pregled ne predstavlja obsežnega pregleda področja.  
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temeljijo na številnih anglocentrizmih, ki so jih vzpostavili t. i. funding avtorji (Alanen 2000, str. 

504), oziroma da velik del literature in študije o sociologiji otroštva ostaja nagnjen v dobrobit 

hegemonskemu anglosaksonskemu svetu (Nieuwenhuys 2010, str. 292). Tega se je potrebno 

zavedati ter se, z besedami Cunninghama, nenehno spraševati, sploh kadar gre za študije otrok in 

otroštva v transkulturnih in transnacionalnih okvirih, kot so migracije: kaj so meje zahodne 

družbe in kako daleč so ideje in prakse zahoda, enkratne za to družbo? Je možno identificirati 

ostale družbe, katerih ideje o otroštvu se zdijo zelo podobne tem na zahodu? (Cunningham 2005, 

str. iX).  

 Vpliv zahoda na »globalen« koncept otroštva je jasen: ključne ideje o otroštvu so se 

razvijale v 18. stoletju, ter so sovpadale z vse večjim vplivom zahoda na ostale dele sveta – tako 

je zahod izvozil otroštvo kot del obdobja imperializma
36

 (Cunningham 2005). Poleg tega smo 

danes priča številnim vplivom, ki imajo globalen standardizacijski učinek na naše razumevanje 

otroštva (Bühler-Niederberger in van Krieken 2008, str. 152)
37

. Med njimi je eden ključnih 

vplivov Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki je »odstranila obstoječe pozicije kulturnega 

relativizma in ponudila globalno definicijo otroka, ki naj bi se obdržala ne glede na kulturo, 

nacionalnost, spol, razred ali raso« (Niewenhuys 2010, str. 292; tudi Bühler-Niederberger in van 

Krieken, 2008). Skoraj univerzalna ratifikacija Konvencije, pri čemer so se, vsaj v teoriji, skoraj 

vse države strinjale z njeno vsebino ter zavezale k njeni implementaciji, je pomembno vplivala 

na prevladujoče ideje in koncepte o otrocih in otroštvu. Tako se Konvencija večkrat razume tudi, 

kot da odraža globalni koncept in razumevanje otrok in otroštva, kar pa se pogosto ne odraža v 

realnosti številnih držav in otrok po svetu. Zaradi tega jo, s posebnim poudarkom na mladoletnih 

migrantih brez spremstva, podrobneje obravnavamo tudi v nadaljevanju. Moč takšnega 

univerzalnega normativnega dokumenta je okrepljena s strani vladnih in nevladnih organizacij, 

ki operirajo na mednarodni ravni in si pogosto prizadevajo, da oblikujemo razmere otroštva na 

poseben globalen način ter težijo k ustreznemu otroštvu (Bühler-Niederberger in Van Krieken, 

2008, str. 148). S tem pa se tudi vse bolj globalizirajo in izvažajo prevladujoče ideje in 
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 Diptee in Klein (2010, str. 3–6) na primer podrobno prikažeta, kako so bili ideali otroštva spodbujani v kolonialni 

Afriki ter kako si je kolonializem prizadeval, da bo spremenil afriško otroštvo na način, da bi podprlo in opravičilo 

socialne in ekonomske prioritete kolonialnega projekta. Oziroma, kolonialisti so razumeli, da je prihodnost 

Evropejcev v Afriki, da bi našli načine, kako nadzirati prihodnjo generacijo Afričanov, pri čemer je otroštvo bilo in 

je še uporabljeno za zadovoljevanje in doseganje ekonomskih, političnih ali moralnih interesov posameznikov ali 

nacij.  
37

 Vsi ti globalni vplivi delno korelirajo tudi s pojavom otroških migracij, oziroma jih neposredno spodbujajo. 
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razumevanje otroštva
38

. Nadalje je k standardizaciji otroštva, kar smo že omenili tudi v kratkem 

zgodovinskem pregledu, pomembno prispevala tudi širitev skupnih institucij, kot so šole in vrtci, 

ter ideali in ideje, ki spremljajo te institucije. Tudi ostali globalni vplivi, med njimi globalna 

proizvodnja in potrošnja, ki proizvaja vse bolj globalne simbole tranzicije in integracije v 

odraslost,
39

 kot tudi globalizacija medijev, ki ima velik vpliv na mlade ljudi (Block in 

Buckingham 2007, str. 57), pomembno prispevajo k širjenju zahodnjaškega ideala otroštva. 

Bühler-Niederberger in Van Krieken (2008, str. 152) izpostavljata tudi, da so otroci postali bolj 

vidni, zaradi tega, ker preživijo vedno več časa izven družin (zaradi vse večje vključenosti žensk 

na trg dela, kot tudi razpadov nuklearnih družin zaradi razvez ipd.). Otroci postajajo vse bolj 

predmet znanstvenih in strokovnih razprav in raziskav, ki vodijo k razširitvi strokovnega načina 

ravnanja z otroki, ki vodi tudi k standardizaciji otroštva, saj se strokovne prakse pogosto 

navezujejo na abstraktno in univerzalno znanje o otrocih in otroštvu.  

 Kljub močnim globalizacijskim vplivom pa se številni avtorji strinjajo, da v praksi in 

realnih življenjih otrok otroštvo v veliki meri ostaja lokalno vprašanje ter da lokalne razmere 

otroštva in vzorci njihovih dnevnih rutin ostajajo raznoliki tako na globalni, regionalni kot 

lokalni ravni in odvisni od ekonomskih in kulturnih vplivov. Le-ti pogosto nasprotujejo 

univerzalizaciji in standardizaciji otroških življenjskih razmer, kot so pogosto upodobljene v 

teorijah in diskurzih o otrocih in otroštvu. Bühler-Niederberger in Van Krieken (2008, str. 152) 

tako npr. naše ideje o globalni standardizaciji otroštva razbijeta z naslednjo trditvijo: »Globalni 

vplivi so postali prilagojeni na vsakodnevne prakse, ki so tesno zakoreninjene v lokalnih 

tradicijah, zaradi česar lahko jasno rečemo, da standardizacija otroštva po svetu ni nekaj, česar se 

lahko posameznik boji ali upa.«  

 

 

3.2. Konvencija o otrokovih pravicah in zaščita otrok brez spremstva 

   

V nadaljevanju se bomo osredotočili na Konvencijo o otrokovih pravicah (Konvencija), ki v vse 

bolj globalnem svetu deluje kot avtoriteta za delovanje ter teži k doseganju idealnega otroštva za 
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 Za kritiko globalnih razvojnih prizadevanj in pomoči ter predvsem poudarjanje »otroštva kot svete ikone globalne 

družbe« s strani nevladnih organizacij, glej Nieuwenhuys (2010). 
39

 Ti potrošniški simboli, kot so pokazale nekatere novejše študije, predstavljajo pomembno spodbudo za migracije 

mladoletnikov (glej Mai 2010, Ungruhe 2010). 
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vse otroke na tem svetu. Skozi okvir Konvencije tudi analiziramo za otroke migrante relevantna 

sociološka vprašanja, povezana z otroštvom in migracijami. Posebna pozornost je namenjena 

razumevanju, kako prevladujoči diskurzi, povezani z otroštvom in pravicami, konstruirajo otroke 

kot samostojne subjekte migracij ter kaj nam ti diskurzi lahko povedo o razumevanju današnjih 

migracij in vlogi otrok v njih. Pri tem je pomembno, da se zavedamo pomena združevanja 

diskurza otrokovih pravic in socioloških raziskav na področju otroških študij, saj lahko pogosto 

vidimo ti dve disciplini kot komplementarni, sociološko razumevanje otroštva kot družbenega 

konstrukta pa je ključno tako za napredovanje diskurza otrokovih pravic kot tudi za določanje 

meja, do katerih je otroška avtonomija lahko upravičena (Freeman, 1998).  

 V skladu z mednarodnim pravom imajo države kompetence ter oblast, da lahko 

vzpostavijo zakonodajo in pravila, ki narekujejo pogoje za vstop in prebivanje tujih državljanov 

na njihovem ozemlju. Vendar morajo pri tem upoštevati tudi mednarodne pogodbe in standarde, 

ki regulirajo obravnavanje vseh oseb na njihovem ozemlju, vključno z migranti. Na mednarodni 

ravni obstajajo številne konvencije in pravila/regulacije, ki se navezujejo na različne vidike 

zaščite mladoletnikov brez spremstva ter varovanje njihovih najboljših interesov, pri čemer v 

nadaljevanju izpostavljam Konvencijo o otrokovih pravicah kot ključen dokument ter, kot 

omenjeno, avtoriteto za delovanje na tem področju. Konvencija o otrokovih pravicah, ki 

predstavlja ključen dokument kodifikacije diskurza otrokovih pravic, je bila enotno sprejeta s 

strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1989. Konvencija velja za najobsežnejši 

instrument zaščite človekovih pravic otrok, s katerim je mednarodna skupnost prepoznala 

potrebo po standardih in orodjih, ki nadgrajujejo obstoječe standarde človekovih pravic ter 

posebej naslavljajo čustvene, fizične in psihološke potrebe otrok, njihove razvijajoče se 

zmogljivosti ter njihov odnos in odvisnost od odgovornih odraslih
40

. 

 Konvencija o otrokovih pravicah predstavlja instrument človekovih pravic z najvišjo 

stopnjo ratifikacije, saj je niso ratificirale zgolj Združene države Amerike in Somalija, hkrati pa 

predstavlja tudi prvi pravno zavezujoči instrument, ki vključuje širok spekter človekovih pravic: 
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 Konvencija vzpostavlja tri osnovna dejstva: (i) Poudarja pravice otrok, ki so že vključene v ostale pogodbe. 

Nekatere pravice otrok, kot so zaščita pred mučenjem, niso kontroverzne. Ostale, kot so pravica do izražanja, 

svoboda združevanja, svoboda veroizpovedi in pravica do socialnega varstva, pa še danes sprožajo debate o tem, 

pod kakšnimi pogoji so otroci lahko (oziroma niso) nosilci takšnih pravic. (ii) Nadgrajuje nekatere osnovne 

človekove pravice, vključene tudi v druge dokumente človekovih pravic, ter pri tem upošteva posebne potrebe in 

ranljivost otrok (npr. sprejemljivi pogoji dela, ki zahtevajo strožje standarde za otroke in mlade ljudi kot za odrasle). 

(iii) Prav tako Konvencija vzpostavlja standarde na področjih, ki se navezujejo specifično na potrebe in ranljivost 

otrok. Tako npr. varovanje otrokovih interesov v postopku posvojitve, pri dostopu do osnovne izobrazbe itd. 

predstavljajo vprašanja, ki so še posebej pomembna za otroke (University of Minnesota).  
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tako državljanskih in političnih, kot tudi ekonomskih, socialnih in kulturnih, h katerim so se 

države zavezale, da jih bodo spoštovale, varovale in uresničevale. Tako Konvencija predstavlja 

tudi najbolj pomemben instrument človekovih pravic, ki ponuja mednarodno zaščito za otroke 

migrante brez spremstva,
41

 saj kljub temu da otrok migrant za razliko od otroka begunca ni 

neposredno omenjen v Konvenciji, Konvencija na temelju 2. člena (ki se navezuje na vprašanja 

prepovedi diskriminacije) velja za vse otroke na ozemlju države podpisnice, ne glede na njihovo 

nacionalnost ali kakršenkoli drug status, torej vključno s statusom, ki ga otrok ima kot iskalec 

azila, begunec ali (nedokumentiran) migrant. 

 Prav zaradi njene splošne aplikacije na vse otroke znotraj ozemlja posamezne države je 

legitimnost zahtev po zaščiti in varstvu mladoletnikov migrantov brez spremstva, najpogosteje 

postavljena v kontekst diskurza otrokovih pravic in standardov, zapisanih v Konvenciji. Zaradi 

tega Konvencija predstavlja temeljno osnovo za zagovorništvo in mobilizacijo
42

 za zaščito pravic 

otrok brez spremstva; prav tako pa se Konvencija vse bolj razume in naslavlja kot »vodilo in 

odgovor, kakšne morajo biti politike in ukrepi, ki se navezujejo na mladoletnike brez spremstva, 

predvsem ker določa sprejemljivo raven omejitev pravic posameznika za zaščito splošnega 

interesa, kot so migracijski nadzor ali mladoletno prestopništvo« (Fundació Pere Tarrés 2005, 

str. 115). Konvencija tako poziva države podpisnice, da postavijo najboljše interese otrok na 

prvo mesto, pred vprašanji, ki izhajajo iz migracijske zakonodaje in politike, ter otroke migrante 

brez spremstva v prvi vrsti obravnavajo kot otroke, in ne kot (nezakonite) migrante, pri čemer 

imajo države članice odgovornost in posebno dolžnost, da vzpostavijo mehanizme za njihovo 

zaščito in pomoč ter zagotovijo varovala, ki zagotavljajo njihovo varnost in najboljše interese. 
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 Za otroke brez spremstva veljajo tudi ostali univerzalno prepoznani instrumenti človekovih pravic, ki veljajo za 

vse ljudi ne glede na starost, vendar noben od teh instrumentov ni oblikovan na način, da bi ustrezno odgovoril na 

posebne potrebe otrok, še manj v kolikor gre za otroke v migracijah. Med drugimi za otroke velja Mednarodna 

konvencija o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966) ter Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik 

rasne diskriminacije (1965). Otroci kot delavci se lahko potencialno sklicujejo na zaščito, zapisano v Konvenciji o 

zaščiti pravic delavcev migrantov in njihovih družin (1990), za katero pa je značilna zelo nizka stopnja ratifikacije – 

Konvencije ni ratificirala nobena država EU. V Evropi oziroma državah članicah Sveta Evrope so nadalje otrokove 

temeljne pravice zaščitene tudi z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950), ki 

se sicer v nobenem členu ne navezuje neposredno na otroke (še manj otroke migrante), vendar npr. v 1. členu 

vzpostavi, da morajo države zavarovati pravice in svoboščine »vsakomur« znotraj svojega ozemlja, torej tudi 

otrokom. Prav tako 6. člen Evropske konvencije prepoveduje diskriminacijo na katerikoli osnovi, vključno na 

temelju nacionalnosti (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 1950, 1. čl). Na 

drugi strani EU jasno prepoznava otrokove pravice v Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (2000), posebej v 

njenem 24. členu. 
42

 V Avstriji je npr. kampanja civilne družbe Človekove pravice za otroke begunce (nem. Menschenrechte für 

Kinderflüchtlinge) pomembno pripomogla, da je prišlo vprašanje mladoletnikov v javnost ter da se je postopoma 

začel vzpostavljati sistem za njihovo zaščito (Pollheimer 2007; Temesvari 2009). 
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Tako Konvencija izpostavlja, da morajo njena štiri ključna načela – načelo najboljšega interesa 

(3. čl), prepovedi diskriminacije (2. čl), pravica do preživetja in razvoja (6. čl) in sodelovanja 

(12. čl) – veljati enako za vse otroke na ozemlju posamezne države, ne glede na njihov status, 

motive in razloge za prisotnost v posamezni državi. Ta načela se morajo odražati v nacionalni 

zakonodaji, prav tako pa naj bi predstavljala tudi odgovor ali vodila, kako ravnati v postopkih in 

ukrepih, povezanih z otroki migranti brez spremstva
43

 (Committee on the Rights of the Child 

2005).   

 Konvencija na osnovi načela prepovedi diskriminacije (2. čl.) zahteva od države 

podpisnice, da sprejme vse potrebne ukrepe zaščite pred vsemi oblikami diskriminacije otrok. 

Prav tako zahteva, da so vsi otroci na ozemlju posamezne države upravičeni, brez kakršnekoli 

diskriminacije in ne glede na njihov pravni status, do enakega obsega pravic, vključno s pravico 

do: 

 izobraževanja (28. čl.), 

 najvišje dosegljivega standarda zdravja in zdravstvene oskrbe (24. čl.),  

 socialnega varstva (16. čl.), 

 življenjskega standarda, potrebnega za otrokov celovit razvoj (27. čl.),  

 pravico do počitka, igre in rekreacijskih in kulturnih aktivnosti (32. čl.). 

 Pogled na otroške migracije, ki temelji na otrokovih pravicah, je sledil enemu najbolj 

splošnih načel Konvencije, načelu najboljšega interesa (angl. the best interests of the child), ki 

naj bi, kot pravi Hammarberg (2008), deloval kot mediator med konfliktnimi pravicami, kot tudi 

med različnimi politikami in zakonodajami. Tako mora tudi v primeru otrok migrantov, kadar 

nastane konflikt ali trenje med migrantsko zakonodajo, usmerjeno proti zavračanju in kratenju 

pravic otrok, in zakonodajo, ki se navezuje na varstvo in zaščito otrok, vedno premagati načelo 

najboljšega interesa otroka. Prav tako lahko načelo najboljšega interesa prispeva k uravnoteženju 

potencialno konfliktnih pravic, npr. če težimo k temu, da realiziramo pravico otroka do združitve 

z družino (10. čl.), lahko to predstavlja konflikt z izraženimi željami otroka samega (12. čl.). 
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 Konvencija tako predstavlja mednarodni pravni instrument, ki določi meje, na osnovi katerih lahko ocenjujemo, 

ali so otrokove pravice kršene in kako naj bodo pravice otrok zaščitene. Pri njeni interpretaciji pa se je dobro 

zavedati in razumeti tudi zgodovinski razvoj samega instrumenta, ki je nastal kot rezultat pogajanj med različnimi 

državami mednarodne skupnosti ter je bil tako sprejet kot politični kompromis. To v praksi pomeni, da se 

Konvencija sooča s številnimi omejitvami, povezanimi z njeno sodno uveljavitvijo in spremljanjem, kar pa sicer 

predstavlja šibkost celotnega mednarodnega sistema človekovih pravic, katerega najmočnejše orodje je pravzaprav 

zgolj opozarjanje in izpostavljanje posameznih kršitev na način kriviti in osramotiti.   
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Načelo najboljšega interesa vodi dejanja, povezana z otroki, in interpretacijo Konvencije tudi v 

situacijah, ki niso specifično omenjene v Konvenciji, med drugim eno ključnih vprašanj 

predstavlja vračanje otrok v matično državo,
 
kjer najboljši interesi otroka delujejo kot pomemben 

vzvod in obramba pred prisilnimi vrnitvami v matično državo ali neutemeljenim priporom 

mladoletnika. Načelo najboljšega interesa otroka mora biti upoštevano tako pri oblikovanju 

politik, ki se navezujejo na otroke, kot tudi na ravni posameznega otroka. Pri določanju tega pa 

se je potrebno zavedati, da obstajajo številni dejavniki, ki lahko vplivajo na to, kaj je v 

najboljšem interesu otroka, med njimi starost, spol, kulturno ozadje, splošno okolje in pretekle 

izkušnje otrok. Ker je vsak primer individualen, ne obstaja splošna definicija, kot pogosto tudi ne 

obstaja zgolj en jasen in neizpodbitno pravilen odgovor, kaj je v otrokovem najboljšem interesu. 

Zato morajo biti najboljši interesi otroka preučeni na individualni ravni od primera do primera, 

pri čemer morajo biti upoštevane specifične značilnosti posameznega primera
44

 (United Nations 

High Commissioner for Refugees 2008; ARC Resource Pack 2009). 

 Hammarberg (2008) nadalje govori o medsebojni povezanosti 3. in 12. člena Konvencije, 

kar pomeni, da bi načela najboljšega interesa morali vedno interpretirati v skladu s skupino 

pravic, ki tvorijo pravico do sodelovanja. Torej 12. člen Konvencije, na osnovi katerega morajo 

»države pogodbenice jamčiti otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do 

svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se 

presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo«. 12. člen moramo nadalje brati skupaj s 13. 

členom (svoboda izražanja), pravico do sodelovanja pa moramo razumeti, kot da priskrbi 

priložnost za otroka, da določi, kaj so njegovi najboljši interesi, v razmerah, ki so skladne z 

zakonom in interesi ostalih. Z vključitvijo pravice do sodelovanja (12. člen)
45

 je konvencija 

pomembno prispevala k temu, da je retorika sodelovanja postala prominentna znotraj politike in 

prakse, ki se navezuje na otroke in mlade ljudi, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. 

Konvencija, vsaj načelno, govori o otroku kot aktivnem, individualnem in kompetentnem 

participantu, nasproti razumevanju otroka kot pasivnega prejemnika storitev in ukrepov, ter je 

tako pomembno prispevala k mednarodnemu konsenzu o pomenu upoštevanja pogledov otrok 
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 Z namenom, da se zagotovi optimalna implementacija načela najboljšega interesa, ki vpliva na individualnega 

otroka, je Urad visokega komisarja za begunce vzpostavil postopek, ki ga morajo izvesti vse njihove agencije, kadar 

obravnavajo posameznega otroka, imenovan določitev najboljšega interesa otroka (angl. the best interests 

determination) (Glej United Nations High Commissioner for Refugees 2007; United Nations High Commissioner 

for Refugees 2006). 
45

 Dodatno razjasnjene skozi Splošne komentarje Odbora za otrokove pravice (Committe on the Rights of the Child). 
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(Hinton, 2008). Pravica do sodelovanja pomeni, da ima otrok pravico, da vpliva na odločitve, ki 

zadevajo njegovo življenje, ter da moramo odrasli zagotoviti priložnosti za otrokovo sodelovanje 

ter nameniti posebno pozornost njihovim mnenjem. Pri čemer Konvencija, o čemer govorim tudi 

v nadaljevanju, poziva k temu, da prilagodimo način in stopnjo sodelovanja posameznikovim 

razvijajočim se zmogljivostim (angl. evolving capacities). Konvencija poziva k ustvarjanju 

razmer za razlikovanje in postopno emancipacijo otrok na vseh področjih njihovega življenja, 

tudi sodelovanja (glej Touzenis 2006, str. 23).   

 Kot pravi Bhabha (2006, str. 2–3), načelo sodelovanja, ki naj bi predstavljalo eno izmed 

osrednjih načel mednarodnega okvira otrokovih pravic, ni v realnosti, kljub sklicevanju različnih 

akterjev in institucij na upravljanje migracij z vidika otrokovih pravic, nikoli resnično prejelo 

zadostne pozornosti v kontekstu zaščite mladoletnikov brez spremstva. Ravno nasprotno, 

prevladujoča prepričanja in razumevanje otrok zanikajo vsakršno agencijo otrok. Tudi zaradi 

asimetričnega odnosa med otroki in odraslimi (Hinton, 2008, str. 287) ter širšega družbenega, 

organizacijskega in sistemskega konteksta, ki o(ne)mogoča mladim, da sodelujejo v zadevah, ki 

zadevajo njihovo življenje (Tisdall in Key, 2008).  

 Otroške zmožnosti, da se vključujejo kot aktivni državljani,
46

 so tako pogosto omejene 

zaradi strukturnih ovir in tudi podzavestnih predsodkov, ki so rezultat dominantnega 

razumevanja otroštva (Hinton 2008, str. 294) in migracij. Predsodke spodbuja tudi Konvencija, 

ki npr. kljub retoriki otroške participacije in agencije daje precejšen poudarek na igri, 

izobraževanju in prostem času ter predvsem na zaščiti otrok (t. i. protection rights), kar spodbuja 

in ohranja videz otroka kot ranljivega, nekompetentnega, brez moči. Tako so njihove blaginjske 

pravice poudarjene (Lauwers in Van Hove, 2010), otroci pa so v prvi vrsti še vedno razumljeni 

kot (pasivni) prejemniki storitev, in ne kot javni akterji sami po sebi. Oziroma so pogosto 

prikazani kot nekompetentni v odnosu do odločitev in dejanj, ki jih v njihovem imenu 

sprejemajo odrasli. Pri tem se seveda pogosto pojavlja vprašanje, na kateri točki lahko otrok sam 

odloča o svoji prihodnosti in sodeluje pri odločitvah, ki ga zadevajo?  
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 Veneklasen in Miller (2002) postavita vprašanje otroške participacije (oziroma pomanjkanje le-te) na raven moči, 

in sicer menita, da otroško participacijo določajo: (i.) vidna moč uradnih pravil, struktur in postopkov za sprejemanje 

odločitev; (ii.) skrita moč ljudi in institucij, ki lahko omejijo sodelovanje pri sprejemanju odločitev; (iii.) nevidna 

moč družbenega prepričanja, ideologij, vrednost in zavedanja, ki določajo meje razprav in dejanj (v Hinton 2008, str. 

289–290).  
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 Romaldi (2011, str. 44) izpostavlja, da so omejitve vzpostavljene na poti otroške 

participacije povezane tudi s tem, da nimamo jasnih odgovorov na to vprašanje, ki izpostavlja 

napetost med zaščito in sodelovanjem, pri čemer eno pogosto izključujemo z drugim. Zelo redko 

pa priznamo tako sposobnost kot ranljivost otroka ter prepoznamo pomen in vrednost, ki ga 

lahko ima njegovo sodelovanje kot ključen element, s katerim lahko izboljšamo in okrepimo 

njegovo zaščito. Tako je pomembno, da se izognemo dihotomični konstrukciji otrok, v kateri jih 

na eni strani vidimo zgolj kot aktivne, neodvisne ljudi, ter na drugi strani zgolj kot ranljive, 

odvisne odrasle v nastajanju, ki potrebujejo zaščito in varstvo. Pri tem pogosto pozabljamo, da 

so otroci, tako kot tudi odrasli, sposobni in polni znanja pa tudi ranljivi in odvisni. Tako njihove 

kompetence na eni strani ter njihova odvisnost in ranljivost na drugi niso nasprotne, temveč 

povezane in komplementarne značilnosti. Takšen pristop je tudi nujno potreben pri razumevanju 

in obravnavanju mladoletnikov brez spremstva, pri čemer je pomembno, da se zavedamo obeh 

strani. 

 Pogosto v poskusih, da bi zanikali in razbili ideale nemoči otrok, obstaja velika nevarnost 

romantiziranja moči, ki jo otroci lahko posedujejo (de Block in Buckingham 2007, str. 24), pri 

čemer pa je pomembno, da mladih migrantov ne obravnavamo zgolj kot romantičnih herojev, ki 

si iščejo boljše življenjske razmere, kot jih tudi ne smemo videti zgolj kot pasivnih žrtev svojih 

lastnih okoliščin. Ti otroci so, kot pravi Touzenis (2006, str. 5) oboje, pri čemer pa moramo 

razumeti tako nevarnosti, povezane z migracijami, kot tudi njihove pozitivne vidike, ki lahko 

predstavljajo dejansko razširitev številnih priložnosti za mladoletne migrante. Kako najti 

ustrezno ravnovesje med pristopi, ki vključujejo otrokovo sodelovanje in perspektivo ter zaščito 

otrok, tako pogosto ostaja izziv.  

 Konvencija o otrokovih pravicah na vsa vprašanja, povezana s stopnjo zrelosti in 

odgovornosti mladoletnikov, tudi v različnih kulturnih kontekstih, odgovarja s konceptom 

otrokovih razvijajočih se sposobnosti (angl. developing capabilities). Načelo otrokovih 

razvijajočih se sposobnosti predstavlja uravnoteženost med opolnomočenjem in zaščito in 

zahteva od odraslih, da prepoznajo raznolike sposobnosti posameznega otroka in oblikujejo 

interakcijo z njim na način, ki ne precenjuje ali podcenjuje otrokovih sposobnosti. Koncept 

prepoznava na eni strani otroke kot aktivne agente v svojem lastnem življenju, ki imajo pravico, 

da se jih sliši, spoštuje ter da lahko pridobivajo vse večjo avtonomijo pri izvajanju svojih pravic, 

medtem ko so upravičeni tudi do zaščite glede na njihovo relativno nezrelost in mladost. Pri tem 
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priznava, da otroci ne pridobijo kompetenc samo kot posledica starosti, ampak prej skozi 

izkušnje, kulturo in raven starševske podpore in pričakovanj. Tako Konvencija priznava, da 

otroci, ki živijo v različnih kulturnih in družbenih okoljih in so soočeni z različnimi življenjskimi 

izkušnjami, pridobijo različne sposobnosti ob različnih starostih in da se ta proces razlikuje glede 

na okoliščine in izkušnje otrok (ARC Resource Pack 2009). Razvijajoče se otrokove sposobnosti 

je uporaben koncept, ki lahko pomembno vodi naše razmišljanje o otroštvu ter predstavlja tudi 

pomembno vodilo pri sprejemanju odločitev in izbiri ukrepov v primeru posameznega otroka 

brez spremstva, glede na njegove individualne značilnosti, stopnjo njegovega razvoja in okolje in 

okoliščine, ki jih je doživel. O tem podrobneje govorimo v nadaljevanju.  

 

 Določanje otroštva 

Medtem ko otroke najpogosteje definiramo z referenco na starost in raven otroškega biološkega 

in psihološkega razvoja, so definicije otrok in otroštva veliko bolj zapletene. Konvencija o 

otrokovih pravicah v prvem členu določa, da je »otrok vsako človeško bitje, mlajše od 18 let, 

razen če po zakonu, ki se navezuje na otroka, polnoletnost ni dosežena prej« (Konvencija o 

otrokovih pravicah, 1. čl.). Medtem ko definicija Konvencije priskrbi skupno referenčno točko 

mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in vlad, se lahko dejansko razumevanje otroštva 

razlikuje v različnih kontekstih in okoljih, pri čemer se pogosto ne upošteva, da je otroštvo 

družben in političen koncept, ki se spreminja skozi različna obdobja in v posameznih družbenih 

okoljih. To izrazi tudi Nieuwenhuys (2010, str. 291–292), ki pravi, »da imamo na eni strani 

definicije, ki jih uporablja »mednarodna skupnost« – opremljena z mednarodnimi konvencijami, 

telesom znanja in strokovnjakov, medijskim spektaklom in številnimi simboličnimi dobrinami – 

ter na drugi strani številne fragmentirane in nasprotujoče si ideje in prakse, ki so del realnih ljudi, 

ki oblikujejo prihodnost za naslednje generacije«.  

 Svojevrstne izzive prinaša tudi sama pravna definicija otrok in otroštva kot vseh 

posameznikov pod osemnajstim letom starosti, za katero posamezni strokovnjaki pravijo, da je 

preširoka in preveč določujoča. Romaldi (2011, str. 44) poudarja, da otrok, določen biološko in 

kronološko, omejuje naše razumevanje kompleksnosti, ki obsega otroštvo in otroke v različnih 

kontekstih in v različnih starostih ter določa »otroka« kot starost in ne kot stanje (angl. state of 
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being)
47

. Doba otroštva, kot je zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah, se tako razteza skozi 

obdobje osemnajstih let, zato je potrebno upoštevati, da ima lahko sedemnajstletnik zelo 

drugačne potrebe in sposobnosti kot šest mesecev star otrok, kot tudi, da je neprimerno, da 

razmišljamo o šestnajstletnem mladem moškem in osemletnem otroku kot dveh otrocih, z 

enakimi ranljivostmi, potrebami in prioritetami. Vprašanje se prav tako postavlja, zakaj imamo, 

kljub temu da je Konvencija jasna pri definiciji otroštva, npr. še vedno potrebo, da govorimo o 

mladih ljudeh in tako razlikujemo med mladimi ljudmi in otroki. James (2010, str. 490) tako 

izraža, da se kategorija otroštva ne razlikuje zgolj med različnimi socialnimi konstrikcijami 

otroštva v različnih političnih, ekonomskih in kulturnih kontekstih, ampak tudi glede na različne 

starosti znotraj otroštva. Nevarnost pri poudarjanju starostnih razlik – kar lahko razloži tudi, 

zakaj se referenca na to le redko pojavlja v študijah otroštva – je, da nas vodi nevarno blizu 

razvojni perspektivi – perspektivi, ki je bila neposredno izzvana in v veliki meri zavrnjena s 

strani nove paradigme, ki je informirala socialne študije otroštva (James in Prout v James 2010, 

str. 490). Vendar v realnosti npr. angleški jezik razlikuje med a newborn, an infant, a babe-in-

arms, a toddler, a child, a tween-ager, a juvenile, a teenager, a youth, a kid-dult, a young person 

in a young adult. Nekatera od teh razlikovanj so določena s kontekstom, druga s starostjo in 

socialnimi razlikami znotraj kategorije otroštva, nekatera, kot so kid-adult, odražajo vse večjo 

negotovost, ki obkroža tradicionalno sprejeta razlikovanja med otroki in odraslimi (James 2010, 

str. 492).  

 Različne družbe imajo raznolike, včasih tudi nasprotujoče si ideje o otrokovi ranljivosti, 

njihovih sposobnostih ter o tem, kaj je v najboljšem interesu otroka. V t. i. razvitih družbah
48

 

tako npr. otroštvo velja za podaljšano obdobje ekonomske odvisnosti in zaščitene nedolžnosti, v 

katerem sta šola in igranje osrednji dejavnosti otroštva, poudarek pa je predvsem na otroški 

ranljivosti in nedolžnosti. Takšno razumevanje se razlikuje od otroštva v številnih drugih 

kulturah, kjer ima delo (plačano ali znotraj gospodinjstva) pogosto prednost pred šolo ter tudi 

pred igranjem. V številnih državah v razvoju je okolje otroške vzgoje določeno z velikimi 

družinami in z visoko stopnjo otroške umrljivosti. Močan pritisk na zagotavljanje fizičnega 
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 Neskladnost nanašanja Konvencije oziroma predvsem koncepta razvijajočih se zmogljivosti otroka je pri 

mladoletnikih brez spremstva najpogosteje vidna, ko dosežejo polnoletnost, saj takrat ne glede na stopnjo zrelosti ali 

življenjskih sposobnosti v večini primerov iz enega na drugi dan izgubijo velik del pravic in storitev, ki so jim bile 

(vsaj v teoriji) na voljo kot mladoletnikom.  
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 V disertaciji izmenično uporabljamo izraze, kot so države globalnega severa, razvite države, bogate države, za 

opis držav prejemnic migrantov na eni strani ter izraze, kot so globalni jug, države v razvoju ali revne države, za 

opis držav pošiljateljic migrantov na drugi.  
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preživetja pogosto predstavlja tudi nujo, da otroci prevzemajo skrbstvene in ekonomske vloge (in 

odgovornosti), za katere v določenih drugih delih sveta prevladuje mnenje, da zahtevajo visoko 

stopnjo kompetenc in sposobnosti. Obenem pa se lahko zgodi, da drugje otroci enake starosti, 

zaradi njihovega videnja kot odvisnih in ranljivih, nimajo priložnosti za izvajanje posameznih 

odgovornosti (glej Mai 2008; ARC Resource Pack 2009). Takšna široka variacija v izkušnjah 

otrok, vključno z nasprotovanjem pri pričakovanju o otroških odgovornostih, poudarja 

kompleksnost pri določanju in obravnavanju otrok in otroštva (ARC Resource Pack 2009), pri 

čemer hitro ugotovimo, da, kot je poudaril Panter-Brick (v Hinton 2008, str. 288) zaščiteno 

obdobje otroštva, kot ga promovira Konvencija o otrokovih pravicah, ni v skladu s skupnostmi, v 

katerih otroci prevzamejo odrasla bremena, kot so ustvarjanje dohodka ali vzgoja drugih otrok. 

 Tako postavljanje vseh otrok v kontekst idealiziranega zahodnega otroštva vodi tudi k 

našemu predvidevanju o pomanjkanju otroštva otrok, katerih življenja ne odražajo naših 

predvidevanj o tem, kaj otroštvo je oziroma bi moralo biti. Ta koncept pomanjkanja otroštva 

(angl. lack of childhood) je pogosto uporabljen za opravičevanje zunanjih intervencij – ki ne 

predstavljajo samo nekaj, kar otrokom, prikrajšanim za otroštvo, ni bilo dano, ampak tudi kaj naj 

bi si strastno želeli (Nieuwenhuys 2010, str. 291–292). Vzporednice lahko povežemo z ukrepi, ki 

naslavljajo otroke v migracijah v državah zahoda in ki konstruirajo otroške migracije kot nujno 

negativno izkušnjo za otroka, čeprav so lahko migracije tudi pozitivna izkušnja za posameznika.  

 Zaradi vsega naštetega je nujno, predvsem kadar govorimo o migracijah, da jih umestimo 

v okvir transnacionalne ali medkulturne perspektive, s katero povežemo državo pošiljateljico in 

prejemnico ter se izognemo razumevanju otroških migracij ter dejavnikov in akterjev, ki so 

vplivali na migracije kot pojav, ki se je začel šele v državi gostiteljici. Takšen pogled nam 

omogoča, da premislimo o nekaterih pomembnih elementih otroške zaščite in varstva, ki se 

lahko razlikujejo, ko jih postavimo izven Evrope, v države z različnim socioekonomskim in 

kulturnim ozadjem (Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, 

University of Sussex in Unicef Innocenti Research Centre 2007, Mai 2008; Mai 2010), vključno 

s pozornostjo, namenjeno lokalnemu razumevanju reprezentacije in diskurza, poveznega z 

otroki, otroštvom in družino, ki se razlikuje med različnimi kulturami, družbami in skupnostmi. 

Pri tem je pomembno, da se raje kot da pozornost usmerjamo na to, kar bi otroštvo moralo biti, 

osredotočimo na tisto, kar otroštvo dejansko je za otroke, ki so v središču naše pozornosti 

(European Forum for Urban Safety 2009, str. 24). Oziroma kot pravi Paula Fass, v kolikor 
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resnično želimo razumeti življenja mladoletnih migrantov, moramo postaviti pod vprašaj naše 

videnje otroštva, in predvidevanja »… da je stabilnost normalna značilnost otroškega življenja in 

da so otroci naravno nedolžni in odvisni. Ta predvidevanja so postala globoko zakoreninjena v 

zahodnem idealu otroštva, ki je vse bolj predvajano skozi zahodne medije in mednarodne 

agencije drugam po svetu« (Fass 2005, str. 937). 

 

 Konvencija in globalne strukturne spremembe 

Družbene in ekonomske razmere v matični državi neposredno vplivajo na migracijsko izbiro 

posameznika, kot tudi na to, da mladoletniki v neki državi prevzamejo vloge in odgovornost, za 

katere pogosto prevladuje mnenje, da so neprimerne za njihovo starost. V kolikor želimo 

razumeti mladoletnike brez spremstva, je zato potrebno razumeti tudi globalni kontekst, v 

katerem se migracije odvijajo, in dejavnike, ki vplivajo na njih – tako lokalno revščino in njene 

dinamike, ki skupaj z nizko stopnjo izobrazbe in pomanjkanjem lokalnih priložnosti za delo 

spodbujajo mladoletnike k migracijam, kot tudi strukturne vzroke na globalni ravni, ki vplivajo 

na vse večjo neenakost med državami in znotraj držav. Konvencija je pomembno prispevala k 

vzpostavljanju zaščite mladoletnikov brez spremstva na njihovi migrantski poti, prav tako od 

matičnih držav zahteva, da pozornost in sredstva namenijo ustvarjanju okolja, ki bo spodbujalo 

mladoletnikov poln razvoj in njegov potencial. Vendar je z osredotočenostjo na nacionalne 

države ter z vzpostavljanjem mladoletnika kot individualnega akterja svojega razvoja, kot 

poudarja tudi White, Konvencija problematično usmerila pogled stran od politike in ekonomije h 

kulturi, ideologiji in odnosu. Kot pravi White (v Jensen 2007, str. 120): »Problemi 

marginaliziranih otrok tako niso pripisani njihovemu izkoriščanju, ker so revni, ampak 

njihovemu nepriznavanju kot otroci. Odgovor tako ne leži v strukturah, ki proizvajajo (otroško) 

revščino, ampak v prepričevanju staršev, zaposlenih, civilne družbe in države, da otroci 

predstavljajo posebno družbeno skupino s posebnimi pravicami.   

 Do določene mere se s kritiko Whita strinjamo, saj gibanje za človekove pravice in 

pravice otrok, vključno s tistimi, ki si prizadevajo za priznanje pravic otrok migrantov brez 

spremstva, pogosto usmerja pozornost na politične in družbene sisteme v posameznih državah ter 

stopnjo uresničevanja otrokovih pravic v nacionalnem kontekstu (to je v matični državi ali državi 

destinaciji) ter na njihovo izključevanje in omejevanje sodelovanja kot pripadnikom določene 

družbene skupine. Tako je v primeru otrok brez spremstva, poudarek predvsem na zagovorništvu 
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za vzpostavitev sistema zaščite, ki temelji na otrokovih pravicah, pri čemer takšna gibanja za 

otrokove pravice pogosto zanemarjajo strukturne vzroke za porast globalne revščine in 

neenakosti med t. i. razvitim in nerazvitim svetom/državami pošiljateljicami in prejemnicami 

migrantov, ki posledično predstavljajo tudi enega ključnih dejavnikov, ki spodbujajo potrebe po 

migracijah. Osredotočenost na nacionalno raven je povezana z dejstvom, da ima država – kot 

politična entiteta – po mednarodnih dokumentih človekovih pravic, vključno s Konvencijo o 

otrokovih pravicah, ključno odgovornost za spoštovanje, varovanje in uresničevanje pravic vseh 

otrok na svojem ozemlju. V tem kontekstu otrokove pravice, zapisane v Konvenciji, 

predstavljajo pomembno orodje za spodbujanje politične volje in izpostavljanje neaktivnosti pri 

ustvarjanju okolja, ki bi omogočalo otrokov poln razvoj.    

 Vendar na drugi strani prevladujoča retorika otrokovih pravic ter osredotočenost na 

državo pogosto vodita v neupoštevanje in razumevanje širšega konteksta, v katerem se odvijajo 

migracije, oziroma prispevata k preusmeritvi pozornosti stran od globalne odgovornosti za 

ustvarjanje bolj pravičnega in vključujočega mednarodnega okolja, v katerem bi lahko bila 

uresničena pravica do razvoja za vse. Pri tem Konvencija ne upošteva, da živimo v svetu, v 

katerem imajo dogodki in odločitve na posameznem koncu sveta – predvsem v t. i. razvitih 

državah – pomembne posledice na ostale države sveta, ki lahko pomembno vplivajo na 

življenjski standard v posamezni državi in obseg, potrebo in željo po migracijah v posameznih 

nacionalnih kontekstih. 

 Tako je porast migracij, vključno z migracijami otrok brez spremstva, nujno potrebno 

razumeti v kontekstu globalizacijskih sprememb,
49

 med njimi neoliberalne potrebe po fleksibilni 

delovni sili, polarizacijo in večanje razlik med bogatimi in revnimi (European forum for Urban 

Safety 2009, str. 22), ter strukturnih vzrokih in negativnih učinkih vpliva modernizacije in 

kapitalističnega razvoja, ki je prispeval k razseljevanju mnogih, tako globalno kot lokalno. 

Takšne razmere so pomembno prispevale k povečevanju migracijskega pritiska v številnih delih 
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sveta, prav tako pa pogosto spodkopavajo možnosti držav pošiljateljic migrantov, da bi ustvarile 

okolje, v katerem bi bile pravice otrok polno spoštovane. Vendar gibanje za otrokove pravice v 

svojih prizadevanjih za izboljšanje položaja in življenj otrok zgolj redko izpostavlja strukturne 

vzroke na globalni ravni, ki vplivajo in spodbujajo globalne neenakosti in revščino v posameznih 

državah. Vzroke za slednjo pogosteje prikazujejo in povezujejo z lokalnimi in nacionalnimi 

dejavniki (ne)razvoja posamezne države, kot so kultura, družbene institucije, zemlja, podnebje, 

korupcija in nesposobnosti vladajočih elit; pri čemer so redke refleksije o praksah, vključno z 

zgodovinskim razvojem akumulacije neenakosti (tudi skozi kolonizacijo) ter predvsem vlogo 

obstoječega globalnega političnega in ekonomskega reda, ki je naravnan tako, da ohranja velike 

ekonomske prednosti bogatih držav. Kot pravi Pogge (2008, str. 6): »Obstaja institucionalni red, 

ki ga oblikujejo tisti, ki so na boljšem, in je vsiljen na tiste, ki so na slabšem. /.../ Ta 

institucionalni red reproducira radikalne neenakosti.« Tako v okviru obstoječega ekonomskega 

reda bogatejše države od manj razvitih držav zahtevajo vzpostavitev svobodnih in odprtih trgov z 

minimalnimi davki in pravili, s čimer naj bi privabile investicije, ki bodo spodbudile rast ter tako 

naslovile revščino; obenem pa npr. skozi mednarodne institucije, kot je Svetovna trgovinska 

organizacija (STO), in pogajanj znotraj njih, s tarifami, kvotami, antidumpingom ter velikimi 

subvencijami za svoje nacionalne proizvajalce nesimetrično ščitijo svoje trge. Položaj 

prebivalcev držav v razvoju bi se tako lahko bistveno izboljšal, v kolikor bi razvite države samo 

omejile svoje zaščitne okvire ter omogočile boljši dostop do svojih trgov manj bogatim državam 

(Poggie, 2008).    

 Poleg tega da na nacionalni ravni spremljamo in zahtevamo ukrepe za zaščito otrok in 

uresničevanje njihovih pravic, je prav tako potrebno razumeti tudi kako politični, družbeni in 

ekonomski procesi na globalni ravni omejujejo možnosti za uresničevanje otrokovih pravic v 

posamezni državi. Tako je pomembno, da se tudi sistem otrokovih pravic razvija v tandemu z 

globalnim razvojem in naslavlja izzive, povezane z njim, ter da se ponovno ovrednotijo 

konvencialni, zgolj na državo usmerjeni, pristopi k realizaciji otrokovih pravic (Murungi 2011, 

str. 32–34), saj lahko predvidevamo, da ob ohranjanju trenutnih globalnih neenakosti, samo s 

kampanjami za nacionalno implementacijo pravic, zapisanih v Konvenciji, vprašanja otrokovih 

pravic ne bodo dolgoročno naslovljena, kot se tudi ne bo zmanjšala potreba in želja po nevarnih 

migracijah. 
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3.3. Otroci brez spremstva v migracijskih politikah 

  

Na naše razumevanje migracij najpogosteje vplivajo državne agencije in birokracija globalnega 

severa, ki poskuša upravljati in kontrolirati migracije s politikami in režimi, ki se osredotočajo 

predvsem na državo in nacijo. V politikah, usmerjenih na države in njihov razvoj, so otroške 

mobilnosti pogosto nevidne, obstoječ migracijski okvir pa je za specifično situacijo mladoletnih 

migrantov brez spremstva neučinkovit in neustrezen (glej Development Research Centre on 

Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex in Unicef Innocenti Research Centre 

2007; Bhabha 2008). Le-tega lahko analiziramo skozi naslednje pristope k otroški mobilnosti, ki 

pa zgolj delno in pomanjkljivo pokrivajo pojav otroških neodvisnih migracij: 

 sistem, ki se ukvarja z migracijami in nadzorom ter vzpostavlja okvire za zakonite 

migracije; ta temelji na ideji otrok kot odvisnih članov družin ter prepoznava migracije v 

prvi vrsti kot domeno odraslih; 

 sistem, ki otroke obravnava na temelju njihovega statusa kot žrtve ter se v prvi vrsti 

osredotoča na pregon trgovine z ljudmi/otroki;  

 zaščitniški sistem, ki je tesno povezan z diskurzom otrokovih pravic ter mehkimi zakoni 

(angl. soft laws) in vodili, navdihnjenimi s strani Konvencije o otrokovih pravicah, ter 

poudarja potrebo po zaščiti otrok v migracijskem sistemu. 

Pristopi na različne načine kažejo, kako so otroci in otroštvo konstruirani v migracijskih debatah 

ter kako naša percepcija otrok, kot tudi politični, ekonomski in ostali interesi, vplivajo na to, 

kako jih obravnavamo.  

 

3.3.1. Zakonite migracije in nadzor: migracije kot domena odraslih  

 

Migracije niso nov pojav, vendar avtorji poudarjajo, da se je zgolj z napredkom nacionalne 

države v 16. in 17. stoletju v Evropi, pojavila ideja o zakonodajni pripadnosti prebivalstva na 

posamezno teritorialno enoto in pod posebno obliko upravljanja in vladavine, kar je postavilo 

osnovne parametre za upravljanje in nadzor nad migracijami, kot jih poznamo danes. Izgradnja 

države v Evropi je vključevala konsolidacijo teritorija, centralizacijo oblasti, nadzor mobilnosti, 

vpeljavo davkov in države blaginje. Med populacijo se je vzpostavljal občutek nacionalizma ter 
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pripadnost naciji in državi, skoraj vse dimenzije človeškega obstoja pa so bile s pojavom 

nacionalne države preoblikovane, tako da se podredijo njenim diktatom (Brettell in Hollifield, 

2008). Institucija nacije in državljanstva sta tako postali ključna koncepta v moderni 

konceptualizaciji države, katerega pomen je izpostavil Joseph Carens (v Baubock 2006, str. 16): 

»Državljanstvo v modernem svetu je podobno kot fevdalen status v srednjem veku. Določen je z 

rojstvom; za večino ni predmet sprememb, ki bi ga lahko posameznik dosegel z voljo ali 

prizadevanjem, vendar ima velik vpliv na posameznikovo življenjsko izbiro.« Danes 

državljanstvo tako služi kot naprava za nadzor,
50

 ki jasno omejuje obveznosti države do tujcev, 

omejuje njihove ključne pravice do participacije ter omogoča nadzor nad vstopom in izhodom iz 

države (Baubock 2006).  

 Kljub političnim vidikom v ozadju nastanka moderne države pa ne smemo pozabiti, da so 

se moderne nacionalne države oz. države - nacije pojavile v Evropi kot integralen del 

razvijajočega se kapitalističnega sistema – kot strukture, ki v temelju delujejo na ekonomski bazi 

(Mynott 2002, str. 16). To pomembno vpliva tudi na razumevanje migracij ter prevladovanje 

ekonomsko-racionalnega pristopa k migracijam, ki teži k ustvarjanju migranta kot odraslega 

plačanega delavca (White in drugi, 2011) ter izključuje otroke kot samostojne akterje iz 

prevladujočih migracijskih shem in zakonitih možnosti migracij. Zgodovina migracij v državah 

Zahodne Evrope, ki lahko pomembno vpliva na razumevanje prevladujočega sistema upravljanja 

migracij, je tako tudi tesno povezana z masovnimi zahtevami po delovni sili, ki jo je povzročil 

ekonomski napredek po drugi svetovni vojni – ta potreba je začasno odprla vrata imigrantom, 

začasnim delavcem ter beguncem. Poleg migracij posameznikov iz kolonij oziroma bivših 

kolonij, so države, kot je Nemčija, vzpostavile programe rekrutiranja tujih delavcev (nem. 

gastarbeiter program). Sistem, katerega načelo je posnemala večina imigracijskih politik 

evropskih držav, je težil k regulaciji migracijske delovne sile ter v interesu kapitala omogočil 

izkoriščanje delovne sile z nizkimi stroški ter nizko ravnijo socialne oskrbe (Mynott 2002; 

Hollifield 2008). 

                                                           
50

 Tako je danes eno izmed ključnih vprašanj v teorijah migracij vloga države - nacije pri vzpostavljanju pravil 

vstopa in izhoda iz države. Država tudi v naši disertaciji ostaja osrednja enota analize, kljub temu da priznavamo, 

da v vse bolj naraščajoči kompleksnosti mednarodnih migracij in razvoju mednarodnih migracijskih teorij, 

osredotočenost zgolj na državo - nacijo ne predstavlja celovitega okvira mednarodnih migracij (kar tudi ni namen te 

disertacije). Je pa, zaradi pomena države v trenutnih migracijskih debatah, kot tudi obveznosti, povezanih z 

otroštvom in otroki, osredotočenost na državo najbolj relevantna. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Caroline%20Brettell
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=James%20F%20Hollifield
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  Medtem ko se je potreba po tuji delovni sili zaradi naftne krize v Evropi znižala v 

sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, mednarodne migracije pa so se – tudi skozi vzpostavljene 

mreže – ohranile,
51

 se je pojavila potreba vlad po vse večjem nadzoru imigracij (Hollifield 2008, 

str. 196). Potreba po restriktivnih migracijskih ukrepih se je manifestirala predvsem v 

devetdesetih letih, ko so se države Evropske unije začele posluževati ukrepov, kot so sankcije 

prevoznikov, da bi preprečile ljudem brez dokumentov, da bi dosegli Evropo; sestavljati so 

začele sezname varnih tretjih držav, v katere so lahko vrnile begunce, ter začele prakticirati bolj 

restriktivne definicije pri njihovi oceni prošenj za azil, in ključno, začele so vzpostavljati številne 

ukrepe notranjega nadzora, kot je selektiven dostop do socialne pomoči
52

 in dostopa do trga dela 

(de Block in Buckingham 2007). Upravljanje z migracijami tako ne vključuje samo zunanjih 

mehanizmov nadzora, ki v prvi vrsti temeljijo na nadzoru nad mejami, vključno s postavljanjem 

visokih zidov in bodečih mrež; ampak gre tudi za notranje mehanizme nadzora. Ti vključujejo 

tudi ekonomski nadzor in pritisk, povezan z omejevanjem dostopa da vedno večjega obsega 

pravic in njihovega pogojevanja z imigracijskim statusom posameznika (Cohen 2004, str. 8–10). 

Notranja kontrola tako vključuje omejitve na trgu dela in omejitve pri dostopu do socialnih 

storitev in ostalih podpornih storitev posamezne države. Vloga institucij podpore, vključno s 

socialnim delom in delavci, kar podrobneje obravnavamo v nadaljevanju, igra prav tako 

pomembno vlogo pri migracijskem nadzoru. Stopnjevanje nadzora danes izraža metafora 

Trdnjava Evropa, ki predstavlja projekt Evropske unije, ki teži k ustvarjanju svobode gibanja 

dela znotraj svojih meja, medtem ko teži h krepitvi zunanjih meja. Migracijski nadzor, kot tudi 

politike, povezane z azilom in državno blaginjo, so za doseganje tega harmonizirane (Mynott 

2002, str. 20).  

 Kljub poskusom zapiranja vrat pa še vedno obstaja potreba po delovni sili v 

tradicionalnih imigracijskih državah zahoda, kar je povezano tudi z vse večjimi pritiski zaradi 

staranja prebivalstva, pomanjkanjem aktivnega prebivalstva in s tem povezanega zagotavljanja 

vzdržnosti socialnega sistema. Zato države spodbujajo migracijske politike, s katerimi si v prvi 

vrsti prizadevajo vplivati na vzorec migracij, ki bi zadovoljili njihovo realno potrebo po 

migracijah (de Block in Buckingham, 2007). Tako moderne kapitalistične države globalnega 

severa spodbujajo določene oblike imigracij (kot so notranje migracije, migracije strokovnjakov 

                                                           
51

 Za več o tem glej različne migracijske teorije, med njimi Brettell in Hollifield (2008), Castles in Miller (2009). 
52

 Migracijska politika je posebej bogato področje, v katerem se jasno kaže, kako so lahko zdravje, izobraževanje, 

nastanitev, socialne storitve uporabljene za določanje meja nacije in za namene izključevanja in vključevanja.   
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in posebne oblike nizkousposobljenih delavskih migracij),
53

 medtem ko si obenem prizadevajo 

za omejitve in nadzor nad ostalimi oblikami delavskih in nedelavskih migracij (splošne 

nizkousposobljene in nedokumentirane migracije, iskalci azila in združevanje družin). Za 

nezaželene kategorije migrantov migracije tako pogosto predstavljajo nezakonito in drago 

dejanje; posledice vse strožjih migracijskih politik in ukrepov pa se tako kažejo tudi v 

povečanem številu nezakonitih migrantov, večjem obsegu trgovine z ljudmi ter zatekanjem v 

sivo ekonomijo, zaradi česar so posamezniki dodatno ranljivi za izkoriščanja in zlorabe (glej de 

Block in Buckingham, 2007; White in drugi 2011).  

 Prevladujoče migracije politike so tako v prvi vrsti oblikovane okoli odraslih migrantov, 

predvsem migrantov delavcev, ki zapolnjujejo vrzeli na trgu dela; kar odraža tudi trditev 

Sivanandan (v Mynott 2002, str. 18): »Kar Evropa želi, je migracijska delovna sila, ne 

imigranti.« Tako migracijske politike in njihovo upravljanje konstruirajo posamezne migrante 

kot dobrodošle, ekonomsko koristne in potrebne, medtem ko ostale, kot so iskalci azila in 

migranti brez posebnih sposobnosti ali znanja, prikazujejo kot nezaželjene, ekonomsko drage in 

problematične. Kot je dejala Ní Laoire (Ní Laoire in drugi 2011, str. 40), vzpostavljanje takšne 

migracijske hierarhije dehumanizira migrante, zanika realnost njihovih življenj in zmanjšuje 

njihove možnosti pripadanja, kar se kaže tudi v primerih mladoletnikov brez spremstva.   

 V kategorijo nezaželjenih migrantov spadajo tudi otroci migranti brez spremstva, ki – 

zaradi zahteve po vzpostavitvi specifičnih sistemov zaščite na temelju njihovega statusa otrok 

ter, paradoksalno, njihove nezmožnosti ekonomskega prispevka – predstavljajo za sisteme 

evropske države blaginje zgolj in predvsem dodaten strošek. Nelagodje držav se tako kaže tudi v 

vse strožjih sistemih ocenjevanja starosti ter vedno bolj ozke interpretacije Konvencije o 

otrokovih pravicah in v njej zapisanih načel najboljšega interesa ter poudarku na vrnitvah 

mladoletnikov brez spremstva kot prednostni – in manj dragi – rešitvi njihove situacije
54

.  
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 Državljanstvo ter dovoljenje za vstop in izstop iz države so nekateri ekonomisti analizirali z vidika dobrin kluba 

(angl. club goods), ki jo je razvil James Bushanan (1965). Ta temelji na predpostavki, da racionalno delujoči klubi, 

sprejemajo nove člane, tako dolgo, dokler imajo od njih koristi zaradi njihovih finančnih prispevkov oziroma 

pozitivni stroški pretehtajo stroške, kot so npr. stroški integracije in uporaba dobrin kluba (Straubhaar v Baubock 

2006, str. 20). Po tej teoriji so stroški vključitve otrok in njihova integracija v klub previsoki, saj kratkoročno – tudi 

zaradi zunanjih omejitev dela – presegajo potencialne koristi, ki bi jih država utegnila imeti od njih, ko odrastejo in 

postanejo del trga delovne sile.  
54

 Vedno več evropskih držav z matičnimi državami podpisuje sporazume o vračanju otrok brez spremstva, ki jim 

omogočajo, da lahko mladoletnike brez spremstva vrnejo v oskrbo matične države z minimalno stopnjo varnostnih 

ukrepov.  
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 Za migracije se tako danes predvideva, da predstavljajo nekaj, kar delajo odrasli; za 

otroke pa se predvideva, da so v migracije vpeti zgolj kot odvisni od odraslega spremljevalca
55

 – 

kot pasivni in odvisni družinski člani odraslih migrantov (White in drugi, 2011). Tudi obstoječe 

možnosti pravne regulacije statusa mladoletnega migranta temeljijo predvsem na predvidevanjih, 

da otroci migrirajo zgolj v okviru družine in da jim za samostojne migracije primanjkuje 

avtonomne agencije. Tako je recimo ena redkih obstoječih pravnih podlag za zakonit vstop otrok 

v državo sistem družinskih združitev (angl. family reunion), v katerem pa je potrebno dokazati 

odnos med starši in otroki ter otrokovo odvisnost od staršev. Gre za sistem, osredotočen na starše 

in ne na otroke (Bhabha, 2008). Širše vključevanje vidikov otroških migracij pa je odsotno.  

 Vedno več raziskav nakazuje, da je obsežen del otroških samostojnih migracij 

motiviranih z iskanjem dela in pridobivanjem dohodka zase ali svoje družine, v primeru slednjih 

lahko govorimo tudi o otrocih z mandatom (fr. les mandates), katerih interesi so tako pogosto 

močno prepleteni s pogoji in pričakovanji, ki so pogojevala njihov odhod, kot tudi pričakovanji 

članov njihove družine ali skupnosti (glej Etiemble, 2002). Pojav ekonomsko pogojenih migracij 

mladoletnikov brez spremstva tudi pogosto izziva posameznikove lastne osebne izkušnje in 

prepričanja o otroštvu, kot tudi pričakovanja na ravni družbe, saj le-ta vplivajo na to, kaj se 

razume kot normalno in zaželeno, in so pogosto povezana z zaščitnimi idejami o otrocih in 

otroštvu, o zgodovinski in družbeni evoluciji katerega smo že pisali v prejšnjem poglavju. Tako 

je npr. zaposlitev v zahodnem konceptu otroštva pogosto videna kot v škodo otroka,
56

 kar se 

odraža tudi v tem, da so možnosti za delo za otroke brez spremstva v državah Evropske unije 

zelo omejene. Oziroma paradoksalno, večina držav Evropske unije mladoletnikom brez 

spremstva preprečuje, da bi delali, da bi s tem zaščitili njihove pravice, ki jih imajo kot otroci, a 

jih tako na drugi strani pogosto prepuščajo, da se zatekajo k iskanju nedokumentiranih ali 

nezakonitih virov prihodka, pri čemer so pogosto izpostavljeni situacijam zlorabe in izkoriščanja. 

Delo otrok (ne nujno izkoriščanje), kot pravita Herman in Aitkien (2009), predstavlja tako eno 

najbolj konfliktnih področij v otroških migracijah, prav tako pa ga lahko pogosto vidimo kot 

razkorak med realnimi željami otrok migrantov ter tem, kaj zahodna družba meni, da je dobro in 

sprejemljivo za njih.  
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 Takšno razumevanje ponovno potrjuje npr. Konvencija o pravicah delavcev in članov njihovih družin (2000), ki 

odraža tradicionalen pogled na migranta kot odraslega, ter otroka kot njegovega družinskega člana.  
56

 Tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989) je zelo zadržana glede dela otrok, ki ga sicer ne prepoveduje, vendar 

ga tudi ne vzpostavi kot pravico, prav tako pa jasno poda obveznost držav, da morajo vzpostaviti ustrezne ukrepe, da 

delo ne bi postalo izkoriščanje (čl. 32).  
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 Podobno, odnos med otroškimi migracijami in razvojem, kamor spada tudi pošiljanje 

migrantskega denarja (angl. remittances), ostaja – razen redkih izjem (glej npr. Yaqub, 2009) – 

nenaslovljeno področje v otroških migracijah. Kljub temu da razprave, ki povezujejo razvoj in 

migracije, do neke mere vključujejo otroke, ki so migrirali skupaj s starši, ali otroke, ki so ostali 

v matični državi, njihovi starši pa so migrirali (angl. children left behind), so otroci, ki migrirajo 

sami, izključeni. Prevladujoča osredotočenost zgolj na izbrane kategorije otrok v migracijah tako 

izloči iz globalnih debat kakršnakoli razvojna vprašanja, povezana z mladoletniki brez spremstva 

(Yaqub, 2009).  

 Kar je prav tako pomembno omeniti, kadar govorimo o evropskih migracijah in vplivu na 

mladoletne migrante, je vedno višja raven nacionalizma, predsodkov, rasizma in ksenofobije,
57

 

ki se v zadnjih letih v Evropi pojavlja proti imigrantom, tujcem, muslimanom, Romom in vsem 

ostalim, ki naj bi predstavljali nevarnost za kolektivno dobrobit (glej Cohen 2006, str. 104), 

nevarnost za politično destabilizacijo naprednih demokracij zahoda (glej Weiner, 1995), 

nevarnost za suverenost in integriteto nacionalne države (glej Brettell in Hollifield 2008, str. 

188), nevarnost za omejena materialna sredstva nacije (glej de Block in Buckingham 2007, str. 

32) itd. Kot izpostavlja Boeri (Boeri in drugi 2002, str. vii), lahko govorimo o začaranem krogu, 

ki deluje v Evropi: negativne percepcije migracij spodbujajo vlade, da sprejemajo vedno bolj 

stroge migracijske zakonodaje proti nezakonitim migracijam; kar vzporedno spodbuja več 

nezakonitih migracij. Več nezakonitih migracij pa na drugi strani okrepi negativne percepcije 

migracij. Kadar se te podobe migracij in migrantov v državah Evropske unije združijo s 

prevladujočimi zahodnjaškimi koncepti o otroštvu in otrocih, le-ti predstavijo otroka na 

polariziran način: na eni strani kot pasivne in nedolžne otroke, potrebne zaščite in pomoči; in v 

kolikor otroci pričakovanj te kategorije ne izpolnjujejo, so na drugi strani portretirani kot nevarni 

družbi in necivilizirani. Gre torej za prevladujočo dihotomijo: »žrtve« (otroci), ki so predmet 

zaščite skozi modele, ki infantilizirajo in so vse bolj zaščitniški, ali »nevarnost« oziroma 

problem javnega reda zaradi njihovega pravnega statusa (migrant) ali statusa mladoletnega 

prestopnika (Fundació Pere Tarrés 2005; de Block in Buckingham 2007).  
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 Pri tem sta nacionalizem in ksenofobija zapletena in prekrivajoča se koncepta, ki ju lahko analiziramo skozi 

najrazličnejše discipline, med drugim: predsodki, rasizem, drugačnost in različnost, oblikovanje meja, konstrukcija 

socialnih identitet, rekonstrukcija nacionalizma in diasporična formacija med nacionalnimi identitetami (za več glej 

npr. Cohen 2006; Cohen in drugi 2002).   

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Caroline%20Brettell
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3.3.2. Pristop, ki se osredotoča na pregon trgovine z ljudmi 

 

Otroške mobilnosti povzročajo nelagodje v zahodnih družbah in med vladami držav zahoda, 

zaradi česar te pozornost v prvi vrsti namenjajo samo določenim skupinam ranljivih in pomoči 

potrebnih otrok, ki so ponavadi razumljeni, kot da so sami in potrebni zaščite – predvsem gre za 

otroke brez spremstva iskalce azila ter žrtve trgovine z ljudmi, na kateri je poudarek tudi v 

pristopu, ki ga opisujem. Gre za primere mobilnosti, v katerih je mladoletnik viden predvsem 

skozi prizmo žrtve (angl. victimhood), agencija otroka v migracijskem procesu pa je zanikana (de 

Block in Buckingham 2007; White in drugi 2011).  

 Pristop, ki se osredotoča na pregon trgovine z ljudmi, v prvi vrsti temelji na njeni 

kriminalizaciji ter se osredotoča na preprečevanje otroških migracij, ki bi lahko vodile v 

izkoriščanje (glej Bhabha, 2008). Gre za pristop, ki pravzaprav predstavlja najstarejšo obliko 

migracijske zakonodaje, ki izhaja še iz prepovedi t. i. bele trgovine z blagom oziroma suženjstva 

v 19. stoletju, danes pa mu osnovo predstavljajo konvencije, ki se osredotočajo na kaznovanje 

trgovine z ljudmi – med njimi Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z 

ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti 

mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje 

trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki 2000). Poudarek je na odnosu kriminalec/ 

preprodajalec in žrtev/oseba, ki je predmet trgovine z ljudmi. Otrok migrant je viden v prvi vrsti 

kot žrtev, in se tudi pravno gledano nikoli ne more strinjati z izkoriščujočimi migracijami, ki jih 

organizirajo posredniki – mednarodni dokumenti tako vzpostavljajo, da kjer se v migraciji otroka 

pojavi posrednik ter namen izkoriščanja, otroška migracija vedno predstavlja kaznivo dejanje 

trgovine z ljudmi.  

  V kolikor ni poudarek pristopa zgolj na kaznovanju storilca kaznivega dejanja, ampak je 

vzpostavljen tudi spremljajoči sistem zaščite pravic otrok, je lahko takšen pristop pozitiven, če je 

žrtvi omogočeno, da si uredi vizo in ostane v gostujoči državi (takšen sistem imajo npr. v 

Združenih državah Amerike). Vendar so pogosteje, kot da pridobijo vizo, žrtve trgovine z ljudmi 

prisilno vrnjene v matično državo, kar lahko, kot izpostavlja Bhabha, negativno vpliva na dostop 

do pravic in priložnosti za otroke migrante, prav tako lahko grobo poseže v otrokove načrte, ki so 

jih ti aktivno sprejeli glede na možnosti, ki so jim bile na razpolago v matični državi. Na drugi 

strani lahko postopek pregona in kaznovanja trgovca z otroki prav tako postavi v nevarnost 
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otroka ali njegove sorodnike, saj je v številnih državah dostop do zaščite pogojen z zahtevo, da 

otrok priča proti preprodajalcu na sodišču (Bhabha 2008, str. 2–3)
58

.   

 

3.3.3. Pristop, ki poudarja potrebo po zaščiti otrok v migracijskem sistemu 

 

Migracije otrok in mladostnikov niso nov pojav, temveč so bile prisotne skozi zgodovino 

Evrope, vendar pa šele v zadnjih letih na ta pojav gledamo z vidika zaščite, v kateri se 

osredotočamo na potrebo mladoletnikov po zaščiti in po varnem okrilju odraslih (Fundació Pere 

Tarrés 2005), oziroma se do otrok vedemo in jih razumemo, kot je zapisano v Konvenciji o 

otrokovih pravicah, kot da »zaradi pomanjkanja fizične in duševne zrelosti, potrebujejo posebno 

zaščito in skrb« (Konvencija o otrokovih pravicah 1989, preambula). V središču tega leži 

zaščitni pristop (angl. protective approach) do otroških migracij, ki je tesno povezan z 

mednarodnimi načeli človekovih/otrokovih pravic ter teži k vzpostavitvi zaščite posebnih skupin, 

vključenih v migracije, vključno z otroki brez spremstva.   

 Ta pristop temelji na številnih mednarodnih standardih, tako Konvenciji o otrokovih 

pravicah, kot tudi številnih ostalih dokumentih, ki predstavljajo mehko zakonodajo, vključno z 

nekaterimi direktivami Evropske unije in Splošnimi komentarji Odbora za otrokove pravice
59

. 

Prav tako so regionalne skupine nevladnih organizacij, kot je Separated Children in Europe 

Programme,
60

 ali mednarodne organizacije, kot je Urad visokega komisarja za begunce (angl. 

United Nations High Commissioner for Refugees),
61

 razvile posebna priporočila, ki se navezujejo 

na obravnavanje in zaščito specifičnih kategorij otrok migrantov. Poziv k upravljanju in 

naslavljanju migracij z vidika otrokovih pravic je tako postal tudi eden ključnih poudarkov v 

najnovejših raziskavah
62

 ter ključnih dokumentih s področja otrok brez spremstva, vključno z 

dokumenti Evropske komisije. Slednja se predvsem v okviru nastajajoče Strategije o otrokovih 

pravicah jasno navezuje na retoriko o otrokovih pravicah ter se sklicuje na Konvencijo pri 

upravljanju migracij mladoletnikov brez spremstva tudi v njenih nadaljnjih dokumentih 
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 Takšen sistem je vzpostavljen tudi v Avstriji.  
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 Npr. General comment no. 6 on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country 

of Origin (Committee on the Rights of the Child 2005). 
60

 Npr. Statements of Good Practice (Separate Children in Europe Programme, 2004). 
61

 Npr. Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (United Nations High Commissioner for Refugees 
2008). 
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 Glej npr. Albrecht in drugi (2008), European Union Agency for Fundamental Rights (2010). 
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(Evropska komisija  2006). Evropska komisija tako izpostavlja, da mora »... skupni pristop (do 

otrok brez spremstva, op. a.) temeljiti na spoštovanju otrokovih pravic, kot so določene v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah in KZNOP (Konvenciji o otrokovih pravicah, op. a.), ter 

zlasti na načelu »koristi otroka«, ki mora biti glavno vodilo pri vseh dejavnostih organov javne 

uprave v zvezi z otroki. Bistveno je, da se zaščita zagotovi vsakemu otroku, ki jo potrebuje, ter 

da se ne glede na njihov status priseljenca, državljanstvo in izvor vsi otroci obravnavajo 

predvsem kot otroci.« (Evropska komisija 2010, str. 3). Prav tako v dokumentih številnih ostalih 

vladnih in predvsem nevladnih organizacij zasledimo zahteve po zaščiti otrok brez spremstva na 

temelju širokega spektra orodij na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni, pri čemer morajo 

pravice (otrok op. a.) in potreba po zaščiti predstavljati začetno točko identifikacije političnih 

odgovorov, povezanih z upravljanjem migracij otrok brez spremstva (Save the Children Europe 

Group 2009). 

 Vsi ti dokumenti in zagovorništva ter kampanje, ki temeljijo na njih, so pomembno 

prispevali k vzpostavitvi posebnih sistemov zaščite za otroke brez spremstva, ki v prvi vrsti 

temelji na sistemu azila. Ta sistem predstavlja prevladujočo obliko regulacije vstopa 

mladoletnikov brez spremstva v posamezno državo. Zaradi omejenih migracijskih možnosti 

oziroma možnosti ureditve statusa v državi gostiteljici tako potreba ali želja po migracijah 

pogosto najde izraz skozi prizmo azila, ki v številnih državah predstavlja edino možnost, ki se je 

lahko poslužujejo posamezniki za (vsaj kratkoročno) urejanje statusa otrok brez spremstva. Tako 

je tudi pogosta praksa, da v kolikor države ne vzpostavijo posebnega pravnega statusa za otroke 

brez spremstva izven azilnih struktur, socialni sistem ali civilna družba najpogosteje 

mladoletnika napotita v sistem azila, tudi v primeru, ko gre za ekonomsko ali drugače motivirane 

migracije
63

. Slednje nakazuje tudi podatek o nizkem številu vloženih prošenj za azil 

mladoletnikov brez spremstva v državah, ki imajo vzpostavljen sistem za zaščito izven azilnih 

struktur, kar je na primer značilno za Italijo. Ob svojem obisku te države je Komisar za 

človekove pravice pri Svetu Evrope pojasnil, da je število iskalcev azila med otroki brez 

spremstva v Italiji nizko, ker mladoletniki »... ponavadi ne prihajajo iz držav s krizo. Drugič, in 
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 Tako na primer sistem za otroke brez spremstva v Veliki Britaniji priznava samo »otroke brez spremstva iskalce 

azila«, situacija je podobna na Madžarskem in Švedskem, kjer sicer obstaja razlikovanje med mladoletniki, ki 

zaprosijo za azil, in ostalimi, ki jih razumemo kot nezakonite prebivalce, vendar imajo le-ti precej omejene pravice, 

v primerjavi s statusom begunca oziroma celo subsidiarne zaščite (Delbos 2011; European Migration Network 

2010). 
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predvsem, pa je zaščita, ki jo dobijo, tako dobra, da uporaba azila kot izgovora (kar velja za 

mladoletnike v številnih drugih državah) ni nujna.« (Gil-Robles, 2005)  

 V drugih državah pa je tako večina mladoletnikov brez spremstva, ne glede na njihov 

motiv in potrebe ali prioritete, napotena predvsem v sistem zaščite, vzpostavljen za iskalce azila. 

Le-ta, kot poudarjajo številni strokovnjaki, predstavlja vse prej kot ustrezno rešitev za 

mladoletne migrante, ki se soočajo z vse večjo klimo nezaupanja in sumov, kar se odraža v 

visokem številu primerov, v katerih oblasti postavijo pod vprašaj posameznikovo mladoletnost, 

zadržujejo otroke v priporih, zavračajo njihova pričevanja itd. (Development Research Centre on 

Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex in Unicef Innocenti Research Centre 

2007, str. 3–4). Poudarek tega pristopa je na otrokovi ranljivosti, trojnem bremenu mladoletnikov 

brez spremstva (kot tujci, otroci in ločeni od staršev) in na potrebi po zaščitnih politikah in 

ukrepih za zagotavljanje njihove varnosti in dobrobiti (Bhabha 2008, str. 2). Takšni poudarki 

spodbujajo tendenco, da vidimo otroke in še posebej otroke migrante brez spremstva kot večne 

žrtve, prej kot da jim pripisujemo vlogo aktivnih posameznikov v migracijskem procesu. Prav 

tako takšna pozicija zanemarja možnosti, da imajo lahko otroci veljavne in primerne vpoglede in 

mnenja za rešitve svojih problemov (Herman in Aitkien, 2009). 

 Na drugi strani Crawley izpostavlja, da poskušajo azilne oblasti izkušnjo zlorabe 

mladoletnika brez spremstva ter njegov status kot otroka, postaviti pod vprašaj pri tistih otrocih, 

ki se ne obnašajo stereotipno ranljivo in viktimizirano (v White in drugi 2011, str. 1645), ter jih 

skladno s tem tudi obravnavajo v njihovem azilnem postopku. Tako otrokova ranljivost in 

trpljenje predstavljata tudi vrednotno valuto »vrednega« in »nevrednega« mladoletnika v politiki 

migracij, predvsem v politiki azila (»nevreden« je portretiran kot nezakonit migrant ter problem 

javnega reda). Vzpostavljeni sistemi, ki naslavljajo otroke brez spremstva, in znotraj njih 

obstoječi ukrepi in institucije ne zmorejo ustrezno nasloviti vprašanja migracij mladoletnih 

migrantov brez spremstva, saj ne zmorejo odgovoriti na zapletenost otroških migracij, vključno z 

agencijo otrok migrantov, njihovo potrebo po delu, dokazovanju kot tudi na njihove odraslosti 

(glej Mai, 2008). Tako Mai (2008, str. 11) opozarja, da lahko evropocentrična asimilacija vseh 

otrok v razmere ranljivega in pomoči potrebnega otroštva (angl. infantilisation), nevarno vpliva 

na zmanjševanje pomembnih razlik o načinih prehoda v odraslost znotraj in med različnimi 

družbenimi in kulturnimi okolji. Razumevanje razpona in razlik med posameznimi »otroki« je še 

posebej pomembno na medkulturni ravni, saj se, kot nadaljuje Mai, otroci iz držav, ki se soočajo 
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z dramatičnimi socioekonomskimi razmerami, nagibajo k procesu zgodnjega odraščanja (angl. 

adultilisation), v katerem vidijo sami sebe kot mlade odrasle prej, kot je to sprejemljivo ali 

pričakovano v evropskem kontekstu. V skladu s tem pogosto tudi otroci, ki so migrirali, 

izkazujejo večjo stopnjo zrelosti kot tisti, ki uživajo normalno življenje, kar se mora odražati tudi 

na tem, kako ravnamo z njimi in kakšne so njihove možnosti sodelovanja ter odločanja o svojem 

lastnem življenju.
 

V kolikor ukrepi obravnavajo te mlade odrasle glede na logiko 

»otroštva/infantilizacije« ter jih naslavljajo brez upoštevanja njihovih želja in potreb, je velika 

verjetnost, da bodo neuspešni. Institucije, katerih ukrepi in politike temeljijo na konceptu 

ranljivosti otrok in njihovi potrebi po zaščiti ter zanikajo otroško agencijo, se pogosto soočajo 

tudi z velikim številom otrok, ki zapuščajo sisteme zaščite, kar podrobneje obravnavamo tudi v 

nadaljevanju.  

 

4. SITUIRANJE OTROK ZNOTRAJ EKONOMSKEGA IN 

KULTURNEGA OKVIRA MIGRACIJ V MOLDAVIJI  

 

Migracij mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije ne smemo razumeti ločeno od družbenega 

in zgodovinskega konteksta, v katerem se odvijajo, in dejavnikov, ki jih spodbujajo. Tako v 

nadaljevanju predstavimo ekonomski in kulturni okvir migracij, vključno s splošnimi 

migracijskimi trendi ter zgodovinskimi dejavniki, ki vplivajo na migracije iz Moldavije. Z željo, 

da postavimo migracije mladoletnikov iz Moldavije v perspektivo, posebno pozornost namenimo 

vplivu družbenega in ekonomskega okolja ter kulture migracij na otroke in koncept otroštva v 

Moldaviji. 

 

4.1. Ekonomske in socialne razmere v državi  

 

Republika Moldavija leži v Vzhodni Evropi, med Romunijo in Ukrajino. S 3.568.000 prebivalci, 

med katerimi je 598.000 otrok (16,8 %) med 5. in 17. letom starosti (International Labour 

Organization in The National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 2010, str. 3), je 

najmanjša izmed držav Skupnosti neodvisnih držav (SND). Za Moldavijo je značilna ena 

najvišjih stopenj migracij med vsemi tranzicijskimi državami bivše Sovjetske zveze (SZ), kar 
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pomembno vpliva na ekonomski in družbeni razvoj države, njene populacijske trende in življenje 

otrok v državi.  

           Po razglasitvi neodvisnosti od Sovjetske zveze leta 1991, ki je pomembno vplivala na 

dinamiko odnosov z Rusijo in državami SND, predvsem na področju trgovine in uvoza,
64

 je 

Moldavija doživela dolgo tranzicijsko recesijo
65

. Za to obdobje je bila značilna visoka stopnja 

brezposelnosti, nizka socialna varnost in večanje dohodkovne neenakosti ter revščine med 

prebivalstom
66

. S slednjo se je v devetdesetih letih soočalo med 65 in 70 % prebivalcev 

(Giovanni 2006, str. 13). Družbena in ekonomska kriza prebivalstva, ki se je še poslabšala po 

regionalni (ruski) krizi leta 1998, je spodbudila številne prebivalce Moldavije, da so se začeli 

ozirati za novimi preživetvenimi in razvojnimi strategijami ter začeli iskati priložnosti za 

izboljšanje življenjskega standarda z migracijami in iskanjem dela v tujini. Obseg migracij je bil 

pred razpadom Sovjetske zveze zanemarljiv, migracije pa so bile predvsem etično in politično 

motivirane. Masovne migracije so se postopoma začele v prvih letih tranzicije ter se stopnjevale 

po regionalni krizi 1998. leta, ki je vodila v pravi migracijski eksodus prebivalcev Moldavije 

(Unicef 2008, str. 5–6). Tako se je, kot razkriva študija Nacionalnega urada za statistike 

Republike Moldavije (angl. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova), v obdobju 

med 1998 in 2005 število mednarodnih moldavskih migrantov povečalo z 99.300 na 394.500 

(European Training Foundation 2009, str. 27), s čimer se je povečal tudi dohodek, ki so ga 

migranti začeli pošiljati domov (angl. remittances). Po ocenah Mednarodne organizacije za 

migracije (2005) so migrantska nakazila iz tujine med letoma 1997 in 2005 presegla 30 % bruto 

domačega proizvoda (BDP) države, kar je najvišje povprečje med vsemi državami v osrednji in 

vzhodni Evropi ter državami SND. Leta 1997 so nakazila predstavljala 8,5 % bruto 

razpoložljivega dohodka družin in leta 2002 kar 19,5 % (Pantiru in drugi 2007, str. 18)
67

. Leta 

2005 je več kot 1,5 milijona prebivalcev Moldavije živelo v gospodinjstvih, ki so prejemala 

denarna nakazila iz tujine (International Organization for Migration 2005, str. 3). Strokovnjaki 

(glej Giovanni 2006; Pantiru in drugi 2007) izpostavljajo, da so migrantska nakazila pomembno 
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 Pred neodvisnostjo je bila moldavska ekonomija, tudi zaradi pomanjkanja domačih energetskih virov, surovih 

materialov ter razvite proizvodnje, popolnoma integrirana in povsem odvisna od sovjetskega ekonomskega sistema. 
65

 Za podrobnosti o tranziciji in njenem vplivu na življenjske razmere prebivalcev glej Giovanni (2006), Pantiru in 

drugi (2007), European Training Foundation (2009).   
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 Več o izzivih, povezanih z merjenjem revščine, glej Giovanni (2006), McLeod (2007).  
67

 Avtorji vodilnih raziskav se strinjajo, da je odstotek nakazil lahko celo večji, saj je po ocenah več kot polovica 

denarja poslana po neformalnih kanalih, ki so izključeni iz teh statistik (glej UNDP in Unicef 2007; Pantiru in drugi 

2007; Kontula in Saaristo 2009). 
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prispevala k (skromnemu) ekonomskemu okrevanju po letu 2000. Tako je v obdobju med letoma 

1999 in 2004 BDP v povprečju znašal 6 %, stopnja revščine pa je padla s 73 % (leta 1999) na 

manj kot 27 % (leta 2004). Kljub izboljšanju razmer med letoma 2000 in 2005 je leta 2006 v 

relativni revščini še vedno živel milijon prebivalcev (30–25 %) ter vsaj 150.000 (vsaj 4,5 %) v 

absolutni revščini (Unicef Moldova 2008, str. 5, 16).  

            Neugodni družbeni in ekonomski dejavniki so tesno povezani z značilnostmi moldavske 

ekonomije, ki je zaradi premajhne raznolikosti močno izpostavljena zunanjim vplivom ter tudi 

močno odvisna od nakazil migrantov. Prav tako je država zaznamovana z neugodno geografsko 

lego, nima dostopa do odprtega morja, ranljiva je za poplave in suše ter popolnoma odvisna od 

uvozov drage energije, investicijskih dobrin in potrošnih dobrin. Za razliko od ostalih držav SND 

prav tako nima mineralnih virov ter ima zelo slabo industrijsko osnovo, zaradi česar se država v 

veliki meri zanaša na poljedelstvo in proizvajanje kmetijskih pridelkov, ki predstavljajo 60 % 

izvoza (glej International Labour Organization in The National Bureau of Statistics of the 

Republic of Moldova 2010; Giovanni 2006). 

            V prvi vrsti poljedelska država Moldavija je danes na 117. mestu med 177 državami po 

Indeksu človeškega razvoja (angl. Human Development Index), kar jo uvršča med države na 

srednji ravni razvoja, na lestvici pa je najnižje od vseh ostalih evropskih držav, kot tudi številnih 

držav SND. Za ostalimi državami manj zaostaja pri kazalniku izobrazbe in pričakovane 

življenjske dobe, večji pa je njen zaostanek pri BDP-ju na osebo (UNDP 2009 v International 

Labour Organization in The National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 2010, str. 

1). Po ocenah Unicefa se z relativno revščino sooča 30,3 % prebivalcev, 4,5 % prebivalcev živi v 

ekstremni revščini, vsaka tretja oseba, ki jo razumemo kot skrajno revno, pa je otrok (Unicef)
68

. 

Mednarodna organizacija dela in vlada Republike Moldavije pa predvidevata, da je zaradi 

ekonomske krize danes revščina v Moldaviji še bolj razširjena in akutna (International Labour 

Organization in The National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 2010, str. 1). Prav 

tako je za državo značilen najnižji BDP na osebo, najnižja mesečna plača v Evropi ter tudi ena 

najnižjih stopenj zaposlenosti – leta 2007 je bilo aktivnega zgolj 47,1 % prebivalstva (European 

Training Foundation 2009, str. 9). 
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 Revščina v Moldaviji močno vpliva na otroke, predvsem tiste, ki prihajajo iz velikih družin in ruralnih predelov 

(Unicef).  
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           Otroštvo v Moldaviji je tako potrebno razumeti v povezavi z omenjenimi negativnimi 

ekonomskimi in družbenimi kazalniki, ki vplivajo na pomanjkanje možnosti in priložnosti ter 

ustrezne zaščite, ki bi otrokom omogočala, da bi lahko razvili svoj poln potencial. Kot pravi 

varuhinja za otrokove pravice Republike Moldavije Tamara Plamadeala: »Nizek dohodek in 

nizek standard življenja globoko vpliva na socialni, izobraževalni in psihološki razvoj otrok. 

Pomanjkanje oskrbe s strani staršev, ki so odšli v tujino z namenom iskanja denarja, kot tudi 

pomanjkanje struktur otroškega varstva na lokalni ravni, prikrajšuje otroke za zaščito, jih 

izpostavlja nevarnosti izključenosti, nasilja in zlorabe ter celo trgovine z ljudmi.« (Unicef 2009) 

           V nadaljevanju tako obravnavamo ključne ekonomske in družbene značilnosti Moldavije, 

ki pomembno vplivajo na percepcijo otrok, otroštva ter njihovih potreb in želj po migraciji.  

 

4.2. Kultura migracij: obseg in ključne značilnosti moldavskih migracij 

 

Družbena in ekonomska kriza sta postavila Republiko Moldavijo med najbolj revne države 

Srednje in Vzhodne Evrope. Negativni družbeni in ekonomski kazalniki, revščina, skupaj s 

pomanjkanjem lokalnih priložnosti za delo ter podstandardnimi razmerami dela, kontinuirano 

spodbujajo migracije moldavskega prebivalstva k iskanju novih priložnosti in dohodka ter 

spodbujajo migrante, med katerimi prevladujejo mladi, v miselnost, da z migracijami dejansko 

nimajo kaj izgubiti, v primerjavi s situacijo, s katero se soočajo sedaj.   

           Migracije tako predstavljajo globoko zakoreninjeno značilnost moldavske družbe, ki 

pomembno vpliva na miselnost in trende v celotni družbi. Tako so rezultati raziskave, ki jo je 

opravil Unicef (Unicef  2001), pokazali, da zgolj 9 % moldavskega prebivalstva med 18. in 29. 

letom starosti želi ostati v Moldaviji. Kar 80 % jih želi državo zapustiti, od tega 37 % 

posameznikov za stalno. Podobne podatke razkriva raziskava Nacionalnega urada za statistike iz 

leta 2005, v kateri je kar 70 % mladih med 15. in 29. letom starosti s službo v Moldaviji izjavilo, 

da bi odšli v tujino, v kolikor bi imeli za to priložnost. Med njimi bi jih 36 % sprejelo službo 

enako njihovi kvalifikaciji, 38 % službo, za katero so prekvalificirani, 26 % pa bi jih sprejelo 

kakršnokoli službo. Petina mladih (18 %), vključenih v raziskavo, je že bila v tujini, kjer so 

delali ali iskali delo (BNS, 2006 v Pantiru in drugi 2007, str. 20). Prav tako je v raziskavi, ki jo je 

naredil Oddelek za mlade in šport (v Unicef Moldova 2005, str. 5), na vprašanje, če bi zapustili 
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državo, v kolikor bi imeli možnost, pozitivno odgovorilo 99,3 % mladih; 61,3 % mladih je 

odgovorilo, da bi zapustili državo zaradi dobro plačane zaposlitve, 17,5 % bi jih v tujino 

migiriralo za stalno, 12,4 % bi jih odšlo študirat in 8,1 % vprašanih mladih bi v tujino odšlo na 

počitnice. 

           Po podatkih Združenih narodov iz leta 2010 migracije obsegajo 11,4 % prebivalstva 

(United Nations Statistics Division). Uradne ocene se sicer razlikujejo,
69

 posamezne študije 

(Pantiru in drugi 2007, str. 9) pa nakazujejo, da v tujini živi med 250.000 in 400.000 moldavskih 

prebivalcev, pri čemer navedene ocene ne vključujejo posameznikov, ki so se pred kratkim vrnili 

v Moldavijo ali imajo namen v kratkem oditi iz države. Če vključimo še nazakonite migracije, ki 

po ocenah predstavljajo več kot polovico migracij, naj bi v tujini živelo vsaj med 600.000 in 

800.000 Moldavcev, kar predstavlja okrog 35–40 % vse delovne sile (Kontula in Saaristo 2009, 

str. 7). Študija UNDP-ja in Unicefa (UNDP in Unicef 2007, str. 1), ki jo je izvedla agencija CBS-

AXA, kaže, da je leta 2005 v tujini živelo 399.000 posameznikov, dodatnih 172.000 se jih je 

vrnilo v državo, potem ko so bili v tujini preteklo leto, 119.000 posameznikov pa je povedalo, da 

bodo odšli v tujino v naslednjih šestih mesecih. Skupaj je tako okrog 690.000 ljudi, ki so leta 

2005 živeli v tujini, se iz nje vrnili pred kratkim ali so imeli namen oditi v tujino v prihodnjih 

šestih mesecih. Med migranti, ki so bili v času raziskave v tujini, jih je vsaj tretjina ostala v tujini 

leto ali več, četrtina med šestimi meseci in letom dni, 40 % pa so predstavljali sezonski migranti, 

ki so bili v tujini manj kot šest mesecev. Krajše migracije so značilne za države SND, medtem ko 

so migracije za daljše obdobje značilne za države Evropske unije. Vse raziskave razkrivajo, da 

delo oziroma iskanje zaposlitve predstavlja ključen vzrok za migracije. Po študiji MDHS je 

iskanje dela predstavljalo ključni razlog za migracije 83 % žensk in 91 % moških, 7 % žensk in 

3 % moških pa je v tujino spremljalo svoje partnerje/ke oziroma ostale člane družine (v Unicef 

2008, str. 7). 

            Več kot polovica vseh migrantov migrira v Rusijo, Ukrajino in ostale države SND. Med 

njimi je najvišji odstotek zaposlenih v gradbeništvu. Okoli tretjina jih migrira v Zahodno Evropo, 

največ v Italijo – kjer je velik del migrantov zaposlenih v storitvenem sektorju –, sledita ji 
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 Večina navedenih podatkov se navezuje na situacijo pred globalno ekonomsko krizo, ki je pomembno vplivala na 

priložnosti za zaposlovanje moldavskih prebivalcev v tujini. Ekonomska kriza, ki je prizadela svetovno ekonomijo, 

je podobno kot v drugih državah z visoko stopnjo emigracij, dodatno izpostavila ranljivosti od zunanjih akterjev 

močno odvisne moldavske ekonomske rasti, ki je bila predvsem v funkciji potrošnje uvoženih dobrin ter spodbujena 

z migrantskimi nakazili. Nakazila so se leta 2009, kot odraz slabšanja ekonomije v številnih državah, v katerih so 

Moldavci delali kot začasni delavci, znižala za kar 27 %, kar je prispevalo k močnemu znižanju razpoložljivega 

dohodka v državi (Government of Republic of Moldova 2010, str. A4).  
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Portugalska in Grčija (Pantiru in drugi 2007; UNDP in Unicef 2007; Unicef 2008; Kontula in 

Saaristo 2009). Med migranti, ki migrirajo v Rusijo in države SND, prevladujejo prebivalci 

ruralnih predelov; med tistimi, ki migrirajo v EU, pa prebivalci urbanih območij. Migranti, ki 

migrirajo v EU, so pogosteje iz bolj premožnih družin (Pantiru in drugi 2007). Tako so migracije 

v države SND prepoznane v večji meri kot migracije iz potreb (angl. need driven), medtem ko 

migracije v evropske države predstavljajo v večji meri migracije zaradi priložnosti (angl. 

opportunity driven)
70

 (Unicef 2008, str. 7). Velik del migrantov je izobraženih, po cenzusu ima 

76 % mednarodnih migrantov vsaj srednjo šolo, medtem ko je po Ghencea and Gudumac (2004), 

vsaj 26 % migrantov zaključilo višje izobraževanje, 51 % kolidž in/ali poklicne šole (v Pantiru in 

drugi 2007, str. 27). Organizacija European Training Foundation (2009, str. 27) prav tako 

opozarja na povečan trend preseljevanja ljudi z visoko izobrazbo, ki se želijo preseliti za stalno. 

Njihove migracije izpostavljajo izzive v sistemu izobraževanja in kažejo na težave v razmerju 

med izobraževalnim sistemom in trgom dela, prav tako pa izpostavljajo pomembno vprašanje 

bega možganov (angl. brain drain). 

             Velik del mednarodnih migrantov je mladih (po nekaterih ocenah tudi do 70 %, med 

njimi sta dve tretjini moških in ena tretjina žensk (glej Giovanni 2006)), po podatkih 

evalvacijskega poročila Child Rights Information Centra (2004, str. 8) pa je za Republiko 

Moldavijo značilna ena najvišjih stopenj migracije mladih ljudi med 15. in 24. letom starosti v 

vsej Evropi in Centralni Aziji (130 na 1.000 v letu 2004), na kar vplivajo različni dejavniki, 

vključno s pomanjkanjem zaposlitvenih priložnosti in nizka dohodkovna raven. 

 

4.3. Spremenjen model družine in vse večje število mladoletnikov brez oskrbe  

 

Številni avtorji se sicer strinjajo, da je imela večja svoboda gibanja po propadu Sovjetske zveze 

za državljane Moldavije, vsaj na kratek rok, relativno pozitivne posledice. Velikemu delu 

ekonomskih migrantov je uspelo izboljšati življenjski standard, kupiti nepremičnino, izboljšati 

kakovost prehrane, več investirati v izobraževanje otrok in/ali spoznati življenje v drugih 
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 Zadnje študije (narejene pred globalno ekonomsko krizo) kažejo, da velik del migrantov ni v hudih finančnih 

težavah in da jih večina odhaja, da bi si izboljšala življenjski standard. To pomeni, da migracije, ki so nekoč 

predstavljale strategijo preživetja, danes predvsem predstavljajo odločitev, s katero si posamezniki želijo izboljšati 

razmere, v katerih živijo (glej UNDP in Unicef 2007; Unicef Moldova 2008; European Training Foundation 2009).  
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državah (Rusu in Fomina 2010, str. 15)
71

. Skladno s tem tudi obstoječe raziskave kažejo, da 

večina moldavskega prebivalstva vidi migracije kot pozitivne ali vsaj nevtralne. V raziskavi 

Sveta Evrope (angl. Council of Europe), so vprašani migracije opisali kot »dobra možnost 

pridobivanja izkušenj mladih«, »prispevek k državnemu in družinskemu proračunu« in »možnost, 

da zaslužimo denar za izobraževanje svojih otrok« (Council of Europe 2009, str. 76);
72

 zgolj 

nekaj vprašanih pa je videlo tudi negativne družbene posledice migracij,
73

 med njimi višanje 

socialne izključenosti, ločitve, alkoholizem, prostitucija. Kot ugotavlja Svet Evrope (Council of 

Europe 2009), je mnenje o migracijah med prebivalci Moldavije pravzaprav v velikem nasprotju 

s prevladujočimi pogledi na migracije izven države, ki so najpogosteje negativni in povezujejo 

migracije z revščino, naivnostjo in obupom.   

                Masovne migracije, ki so se pojavile kot odgovor na visoko raven revščine in 

pomanjkanje priložnosti, so rešile nekatere probleme, vendar so, po ocenah številnih 

strokovnjakov, dolgoročne posledice množičnega izseljevanja prebivalcev veliko bolj zapletene 

ter imajo negativen vpliv na demografijo države, starostno strukturo njenih prebivalcev, institut 

družine in predvsem razvoj otrok (glej Pantiru in drugi 2007; European Training Foundation 

2009), pri čemer Unicef (Unicef Moldova 2005, str. 27) opozarja, da vladna politika izraža 

»pomanjkanje razumevanja o obsegu migracijskega vprašanja in vpliva, ki ga lahko ima na 

razvoj posamezne države«.   

            Pomemben kazalec spremenjenih razmer v Moldaviji, neposredno povezan z 

migracijami, je sprememba tradicionalnega modela družine, ki se kaže v višjem odstotku otrok, 

rojenih izven zakona, večjem številu ločitev (predvsem v mladih družinah) zaradi slabih 

življenjskih razmer, pomanjkanja dohodka ali nestabilnosti v družbi (Unicef Moldova 2005, str. 

2) in vse večjem deležu otrok, ki odraščajo brez staršev, v enostarševskih družinah in družinah, 

kjer sta oba ali en starš v tujini (Giovanni 2006; European Training Foundation 2009). 

Mednarodna organizacija za migracije je v raziskavi, izvedeni leta 2006, ocenila, da v Moldaviji 
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 O ostalih neizkoriščenih potencialih migracij za družbeni razvoj, vključno o pomenu dolgoročnega varčevanja in 

naložb ter investicij v skupnost in družbo, glej Giovanni (2006), Pantiru in drugi (2007). 
72

 Problematičnost razumevanja migracij kot pozitivnega trenda na ravni družbe prikaže tudi podatek iste študije, da 

je neka univerza predlagala, da bi ocenjevali uspeh in kakovost izobraževalnih institucij v Moldaviji glede na število 

diplomantov, ki so našli službo v tujini (Council of Europe 2009, str. 76).   
73

 Pri čemer je pozitivna naravnanost do migracij lahko povezana tudi s tem, da se novice in sramota, povezana z 

neuspešnimi migracijami, ne širijo tako hitro kot zgodbe o uspehu. 
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prebiva 177.000 otrok pod 18. letom starosti, ki imajo enega ali oba starša v tujini,
74

 kar 

predstavlja najvišjo stopnjo v regiji (v Unicef Moldova 2008, str. 4). Unicef nadalje navaja, da 

leta 2005 približno 31 % otrok pod 15. letom ni živelo z obema staršema, 7 % pa jih ni živelo z 

nobenim od staršev (Unicef Moldova 2008, str. 4)
75

.   

                Tako so revščina in migracije v zadnjih desetih letih zelo oslabili institucijo družine v 

Moldaviji. Ljudje niso v poziciji, da bi lahko zaščitili svoje otroke, lokalne skupnosti nimajo 

sredstev ali potrebne infrastrukture za to, prav tako tudi država nima zadostnih sredstev, da bi 

lahko učinkovito intervenirala v podporo družini, vključno s tem, da bi lahko preprečila ločitev 

otroka od družinskega okolja (Unicef). V teh razmerah so nastanitvene institucije v javni oskrbi 

(sirotišnice, internati ali ostale rezidenčno-izobraževalne institucije), sicer tradicionalni ostanki 

sovjetske dobe, postale najbolj pogosta oblika zaščite otrok iz ranljivih družin in otrok, ki so 

ostali brez starševske oskrbe. Institucionalizacija je tako še vedno prepoznana kot mehanizem, ki 

ga država privilegira kot odgovor na rešitev za otroke v težavah, predvsem tiste iz revnih družin, 

zapuščene otroke ali otroke s posebnimi potrebami (Child Rights Information Center 2004, str. 

9). Leta 2007 je bilo 11500 institucionaliziranih otrok, od tega je imelo 9000 otrok (približno 80 

%) še vedno živa oba ali enega starša (Unicef). Vsako leto približno 600 pubertetnikov zapusti 

institucije, brez da bi bili ustrezno pripravljeni na samostojno življenje kot odrasli ljudje 

(Alliance of Active NGOs in Social Protection of the Child and Family 2008). Mednarodne 

študije o institucionaliziranih otrocih kažejo, da imajo ti otroci težave s socializacijo in da so 

nepripravljeni za odraslo življenje, ko izstopijo iz teh institucij. Izolacija, zahtevni življenjski 

pogoji in nizka kakovost izobraževanja imajo resne posledice na razvoj, zdravje in možnosti 

psihosocialnega vključevanja institucionaliziranih otrok v družbo, kar povečuje njihove težave 
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 Pri tem je pomembno poudariti, da lahko pozitivni in negativni vidiki migracij na otroke soobstajajo: na eni strani 

pozitiven ekonomski vpliv nakazil zmanjšuje ekonomsko revščino na ravni gospodinjstev ter omogoča dostop 

otroka do boljše prehrane, izobraževanja in zdravstvenega varstva, prav tako lahko družine z migranti otrokom 

ponujajo »boljše perspektive v primerjavi z revnimi družinami, ki nimajo članov v tujini« (Pantiru in drugi 2007, str. 

20). Na drugi strani pa predvsem kvalitativne študije izpostavljajo negativne vidike starševske odsotnosti na 

otrokovo zdravje, na šolski uspeh ter prestopništvo in deviantnost. Odsotnost staršev prav tako vpliva na socialni in 

čustveni razvoj mladih, postavlja otroka v večjo ranljivost za socialno izključenost in zmanjšuje stopnjo njegovega 

sodelovanja v družbi, kar je povezano tudi s tem, da so otroci, katerih starši so migrirali, pogosto stigmatizirani kot 

»drugačni« in potencialno »nevarni«. Odsotnost odraslih prav tako pogosto vpliva na negativna čustva otrok, kot so 

krivda, žalost, izolacija, strah, da bodo zapuščeni, in v nekaterih primerih celo agresivno obnašanje. Prav tako nova 
konfiguracija družine zahteva spremembe v dolžnostih in nalogah članov, ki lahko predstavljajo preveliko breme za 

otroke, saj je pogosto otrokom dodeljena večja odgovornost v gospodinjstvih (predvsem dekleta v primeru 

odsotnosti matere oziroma otroci v ruralnih predelih, vključeni v družinske poljedelske aktivnosti) (glej Child Rights 

Information Center 2006; Pantiru in drugi 2007; Unicef Moldova 2008).  
75

 Ocene in statistike o številu otrok, katerih eden ali oba starša sta migrirala, se razlikujejo, saj ne obstaja uraden 

sistem zbiranja in vodenja statistik o teh otrocih.  
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pri soočanju z življenjskimi izzivi (Child Rights Information Center 2004, str. 4)
76

. Poročilo Life 

Skills Based Education prav tako razkriva, da je vsaka peta deklica, identificirana žrtev trgovine 

z ljudmi, ki je bila vrnjena v Moldavijo leta 2004, odraščala v javnih institucijah za otroško 

oskrbo. Ker ti otroci predstavljajo vsaj 1 % celotne populacije v Moldaviji, to pomeni, da so tudi 

veliko bolj ranljivi za trgovino z ljudmi (Child Rights Information Center 2004, str. 4). 

 

4.4. Izobraževalni sistem neprilagojen zahtevam modernih tržnih ekonomij in družbi 

migracij 

 

S propadom sovjetskega sistema v devetdesetih letih se je tudi star model izobraževanja 

(obiskovanje šole do takrat, ko je bilo to dovoljeno, ter nato vstop v zagotovljeno zaposlitev) 

podrl (Doddridge 2009, str. 28), Republika Moldavija pa se je soočila s številnimi izzivi pri 

vzpostavljanju novega sistema, ki bi zadovoljil potrebam modernih zapletenih družb ter 

konkurenčnega trga dela, kot tudi naslovil družbeno realnost Moldavije – pripravil mladoletnike 

na morebitno življenje v tujini. Podaljšana tranzicijska kriza, revščina in brezposelnost pa so 

vplivale tako na kakovost izobraževanja in sposobnost/zmožnosti mladih ljudi, da polno 

izkoristijo svojo pravico do izobraževanja.  

            Obvezno šolanje v Moldaviji traja deset let, pri tem eno leto predstavlja predšolska 

vzgoja, štiri leta osnovna šola (razredi 1–4), in pet let gimnazija (razredi 5–9). Otroci lahko 

začnejo obiskovati šolo med tretjim in šestim letom starosti. Najpogosteje pa vstopijo v šolo stari 

sedem let, pri čemer se pričakuje, da bodo zaključili obvezno šolanje stari šestnajst let in pol. 

Zakonodaja prepoveduje otrokom, da bi sklenili zaposlitev pred svojim šestnajstim letom starosti 

oziroma dokler niso zaključili osnovnega izobraževanja (International Labour Organization in 

The National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 2010, str. 18–19). Kljub temu da je 

izobraževanje brezplačno in dostopno za vse, ne glede na versko pripadnost ali družbeni status, 

je v realnosti dostop do izobraževanja pogosto vezan na življenjski standard družine ter njihovo 

zmožnost, da financirajo oblačila, knjige in šolske potrebščine za otroke. Zaradi finančne 
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 Nevladna organizacija Child Rights Information Center iz Moldavije je izvedla študijo o razvoju življenjskih 

sposobnosti (angl. life skills) za učence, ki živijo v internatih. V študiji je zgolj 15 otrok, zajetih v raziskavo, ocenilo, 

da imajo dovolj samospoštovanja (angl. self-appreciation). Vsak tretji otrok je ocenil, da nima dovolj razvitih 

komunikacijskih sposobnosti, dva od treh otrok pa sta ocenila, da imata težave pri sprejemanju odločitev (med njimi 

je bilo 70 % deklet, 62 % fantov) (Child Rights Information Center 2004, str. 15). 
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nedostopnosti je po podatkih Unicefa v letih 1999–2000, osem tisoč mladoletnikov zapustilo 

osnovno šolo. Trend zniževanja neto vpisa v osnovno izobraževanje se je nadaljeval med letoma 

2002 in 2005, ko se je neto vpis z 92,4 % leta 2002 znižal na 87,8 % leta 2005. Stopnja vpisa je 

nižja v ruralnih predelih, zaradi finančnih težav družin, da bi financirale dodatne stroške šolanja, 

naraščujočega števila otrok, ki so ostali brez oskrbe staršev, in izpisa otrok, ki so migrirali skupaj 

s starši. Prav tako se je leta 2005 neto vpis v gimnazije (nižja srednja šola) zmanjšal z 87,9 % 

leta 2002 na 86,8 %. Tako med 12.000 in 15.000 otrok, starih med petnajst in šestnajst let, 

zapusti izobraževanje po zaključku 9. razreda ter postanejo brezposelni. Zaradi množičnega 

upada obiska izobraževanja v letih tranzicije danes ena izmed petih oseb med 18. in 24. letom ni 

dokončala nobenega izobraževalnega programa, med njimi prevladujejo moški (24 %) in 

mladina z ruralnih področij (31 %) (Government of Republic of Moldova 2005, str. 25–28; 

Government of Republic of Moldova 2010a, str. 30–43, United Nations Statistics Division).   

            Novejši podatki Vlade Republike Moldavije sicer nakazujejo določeno izboljšanje stanja, 

saj naj bi obvezno šolanje (od 7.–15. leta) obiskovalo kar 99,1 % vseh šoloobveznih otrok, 

medtem ko je stopnja vpisa v šole otrok, starejših od 16 let (16–17 let), zgolj 83,5 %; med 

tistimi, ki niso v šoli, je višji odstotek fantov (77,7 %) kot deklet (89,2 %). Razlika med spoloma 

je po oceni Mednarodne organizacije dela povezana tudi s stroški priložnosti (angl. opportunity 

cost), ki so višji za fante kot dekleta, saj za fante obstaja več priložnosti za zaposlitev 

(International Labour Organization in The National Bureau of Statistics of the Republic of 

Moldova 2010, str. 18–19). Samo 11 % mladih ljudi med 18. in 24. letom ima visoko izobrazbo, 

pri čemer univerzitetna izobrazba ne predstavlja zagotovila za kasnejšo zaposlitev.
 
Stopnja 

zaposlenosti je, v primerjavi s splošno populacijo, veliko nižja med mladimi, saj je po podatkih 

Unicefa samo 27 % mladih med 18. in 24. letom zaposlenih (Unicef 2010). Po podatkih 

European Training Foundation (2009), pa je 45 % vseh nezaposlenih ljudi starih med 16 in 29, 

pri čemer se je v obdobju med 2000 in 2007 celotno število ekonomsko neaktivne populacije, 

starejše od 15 let, povečalo z 38,7 % na 55,2 % (European Training Foundation 2009, str. 8–9).  

            Na drugi strani, poleg visokega osipa, moldavski izobraževalni sistem pesti tudi nizka 

kakovost izobraževanja, za katero je značilna visoka stopnja menjave (angl. rotation) učiteljev, 

ki zaradi nizkih plač in slabih razmer dela zapuščajo poklic in iščejo drugačne strategije 

preživetja. Prav tako strokovnjaki opozarjajo, da so številni dejavniki, ki vplivajo na kakovost 

izobraževanja, kot so otroške spodbude, participacija, spodbujanje tolerance ter zdravega in 
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prijaznega šolskega okolja, omejeni. Pedagoško osebje, ki še vedno uporablja avtoritativen 

pristop, se stara, številni kvalificirani učitelji pa zapuščajo sistem in zgolj majhno število mladih 

se odloči za poklic učitelja (Unicef Moldova 2005). Prav tako sistem ne odgovarja zadostno 

aktualni družbeni realnosti Moldavije – migracijam, saj kot izpostavlja Doddridge (2009), 

trenutni sistem ne pripravi mladoletnikov na njihovo morebitno pot v tujino, prav tako pa ne 

naslavlja ustrezno izzivov, s katerimi se srečuje vse več mladoletnikov, ki imajo enega ali oba 

starša v tujini. 

           Zaradi nizkih javnih izdatkov za izobraževanje, skupaj z nizkim življenjskim standardom 

prebivalstva, imajo otroci in mladi omejen dostop do izobraževalnih storitev. Te naj bi 

predstavljale ključen element, ki naj bi pripravil ljudi za njihovo aktivno sodelovanje v družbi. 

Tako, kljub temu da moderne zapletene družbe in trgi dela zahtevajo vedno bolj napreden 

izobraževalni sistem, številni mladoletniki v Moldaviji prehitro zapustijo šolo, zelo malo jih 

doseže ustrezno poklicno usposobljenost, prav tako so finančna sredstva, nujna za vzpostavitev 

kakovostnega in konkurenčnega izobraževalnega sistema, omejena. Metode učenja ne 

spodbujajo razvoja kritičnega in neodvisnega mišljenja, ki je potrebno v moderni družbi, 

mladoletniki pa ne pridobijo sposobnosti, ki so potrebne za njihovo neodvisno življenje, vključno 

z varnimi migracijami, v kolikor le-te predstavljajo del življenjskega načrta mladih ljudi (glej 

Unicef Moldova 2005; Doddridge 2009).  

 

4.5.  Nenaslovljeni izzivi, s katerimi se soočajo mladoletniki v Moldaviji 

 

Republika Moldavija je podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah, kar pomeni, da se je 

zavezala, da bo vsem otrokom na svojem ozemlju zagotovila, da bodo odraščali v varnih 

razmerah, imeli dostop do kakovostne izobrazbe in zdravstvene oskrbe; prav tako se je zavezala, 

da bo varovala vse otroke pred diskriminacijo in nasiljem, pri tem pa še posebno pozornost 

namenila tistim najbolj ranljivim. Prav tako je Moldavija podpisnica ostalih relevantnih 

dokumentov, med drugim konvencije Mednarodne organizacije dela: Konvencija št. 182 o 

prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (1999) in 

Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja (1973). Kljub določeni 

stopnji zavezanosti k spoštovanju otrokovih pravic, vključno z vzpostavitvijo neodvisne 
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institucije za njihovo promocijo – varuha otrokovih pravic –, negativni ekonomski in družbeni 

kazalniki nakazujejo številne izzive, s katerimi se bo morala spopasti Moldavija, v kolikor bo 

želela ustvariti državo, atraktivno za življenje, tako za odrasle kot otroke.  

            Neugodna tranzicija, povezana z ekonomsko krizo, revščino in migracijami, je vodila v 

razpad in nizko stopnjo vlaganja v socialno varstvo, razpad institucije družine ter splošno 

nesposobnost skupnosti in države, da bi zaščitila mladoletnike. Vse to je vodilo tudi v vedno 

večje število perečih izzivov in ranljivosti, ki zaznamujejo velik del mladoletnikov v Moldaviji. 

Ti so, kot je pokazala študija Unicefa, izvedena v sodelovanju z Ministrstvom za mlade, na 

številnih področjih veliko bolj ranljivi v primerjavi s svojimi vrstniki v evropskih državah, tudi 

na področju zlorabe drog in mladoletnih nosečnosti (Unicef 2010), poleg tega njihovo otroštvo 

pomembno določa nasilje, otroško delo in prestopništvo oziroma vključenost v kazniva dejanja. 

Tako je študija Nasilje nad otroki v Republiki Moldaviji, narejena leta 2006 na vzorcu 1629 

otrok, pokazala, da se 30 % otrok vidi kot revne, zanemarjene in za katere ne skrbi nihče; 20 % 

jih je tarča verbalne zlorabe v družini; 25 % otrok je dejalo, da jih starši pretepajo, kadar ne 

ubogajo; 40 % otrok je pogosto ali vsaj občasno vključenih v gospodinjska dela, kar omejuje 

njihov čas za igro, prijatelje ali domačo nalogo; 30 % mladoletnikov je prepoznalo verbalno 

agresijo s strani profesorjev, medtem ko jih je bilo 13 % psihično zlorabljenih s strani 

profesorjev; vsak deseti je priznal, da je bil spolno zlorabljen. Nasilje nad mladoletniki je v 

Moldaviji globoko zakoreninjeno, saj se številni odrasli zatečejo k nasilju, ker je to način vzgoje, 

ki ga poznajo, oziroma ker ne poznajo drugih načinov za ustrezno discipliniranje otrok. Ker so 

navajeni izobraževanja »s trdo roko«, številni otroci niti ne vidijo tega kot kršitev njihovih 

pravic, posebej, kadar jih pretepejo sorodniki ali starši (Petruţi 2007, str. 13–14). 

           Med mladimi prav tako prihaja do porasta zlorabe alkohola, pri čemer vse več 

mladoletnikov uživa in postaja odvisnih od drog ali alkohola. Konec leta je bilo uradno 

registriranih 7927 uporabnikov drog, med njimi večina mladih moških, neporočenih in 

brezposelnih, pri čemer se ocenjuje, da je število mladoletnih uporabnikov drog veliko večje, kot 

kažejo omenjene številke (Unicef Moldova 2005a, str. 2).  

           Nadalje je otroštvo v Moldaviji pomembno zaznamovano z visoko stopnjo otrok, ki 

opravljajo otroško delo (po ocenah Združenih narodov vsaj 25 % otrok med 5. in 14. letom 

starosti). Višji odstotek je pokazala študija Mednarodne organizacije dela in Vlade republike 

Moldavije, narejena na vzorcu 11.526 gospodinjstev. Študija je pokazala, da je 178.000 otrok ali 
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29,8 % moldavskih otrok med 5. in 17. letom starosti ekonomsko aktivnih. V povprečju delajo 

devet ur na teden. Večina mladoletnikov opravlja neplačane storitve v gospodinjstvih (83,5 % 

fantov in 88,7 % deklet), 95,3 % jih dela v poljedelstvu, med njimi večina delavcev, ki opravljajo 

neplačana dela za ostale člane družine. Otrok, ki delajo za plačilo, je zgolj 7,2 %. Ti večinoma ne 

delajo v poljedelskem sektorju. Velik del ekonomskih aktivnosti mladoletnikov iz Moldavije je 

klasificiranih kot otroško delo,
77

 ki spada pod nevarno delo (to vključuje 70,5 % fantov in 

65,2 % deklet), 23,1 % jih opravlja delo, za katero so premladi, zaposleni v gospodinjstvu pa so 

označeni kot otroški delavci, ker njihovo delo obsega več ur, kot je to dovoljeno za njihova leta 

(International Labour Organization in The National Bureau of Statistics of the Republic of 

Moldova 2010, str. 22–27). 

            Za mladoletnike v Moldaviji je prav tako značilna visoka stopnja vključenosti v kazniva 

dejanja, le-ta predstavljajo 10 % vseh dokumentiranih kaznivih dejanj v Moldaviji, med storilci 

je večina mladoletnikov med 16. in 17. letom starosti, ki so zapustili šolo,
78

 so brez doma ali so 

od doma pobegnili. Večina kršitev zakona je ekonomske narave (47 % tatvin, 15 % kraja v 

velikih količinah, 2 % goljufije, 2 % ropi). Otroci so vključeni tudi v huda kazniva dejanja, kot 

so umor (10 %), posilstvo (10 %) in hude telesne poškodbe (2 %). Pri tem jim je v samem 

postopku pregona zgolj redko dodeljen ustrezen pravni zastopnik, pogosto so tudi dolgotrajno 

priprti ter fizično zlorabljeni (Unicef Moldova 2005a, 3–4).  

 

4.6. Obseg in značilnosti mednarodnih migracij mladoletnih migrantov brez spremstva 

iz Moldavije na globalni ravni 

 

Mednarodne migracije otrok brez spremstva predstavljajo zapleten model migracij, katerega 

realen obseg zelo težko določimo iz podatkov, ki so dostopni iz redkih študij, anekdotskih 

                                                           
77

 Leta 1993 je država identificirala določene oblike dela kot nevarne za otroke – te so definirane v skladu s 

Konvencijami Mednarodne organizacije dela – ter prepovedala zaposlovanje otrok in njihovo delo v okviru teh del. 

Sem spada delo, ki je neprimerno glede na otrokove sposobnosti ali lahko ogrozi njegovo zdravje, izobrazbo ali 

moralni razvoj. Vlada je prav tako določila 16 let kot minimalno starost za zaposlitev mladoletnika, kar je skladno s 

koncem obveznega šolanja, vendar lahko mladoletniki, starejši od 15 let delajo, v kolikor za to pridobijo dovoljenje 

staršev. Ne glede na njihovo starost pa se otroci ne smejo zaposlovati v nevarnih delih, ki vključujejo brezpogojne 

oblike otroškega dela – prostitucijo, pornografijo, suženjstvo, delo v suženjskih pogojih, novačenje v vojsko in 

vključevanje v nezakonite aktivnosti, kot tudi kakršnokoli drugo delo, ki bi lahko škodovalo otrokovemu fizičnemu, 

družbenemu in psihološkemu razvoju (International Labour Organization in The National Bureau of Statistics of the 

Republic of Moldova 2010 str. 4, 54–55). 
78

 83 % vseh otrok, ki so izvedli kazniva dejanja leta 2004, ni hodilo v šolo ali delalo (Unicef Moldova 2005a). 
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evidenc ter statističnih zbirk. V nadaljevanju skiciramo ključne mednarodne migrantske poti 

otrok brez spremstva iz Moldavije, ter nakažemo njihov obseg in ključne značilnosti,
79

 pri čemer 

se zavedamo zapletenosti in izzivov, povezanih z določevanjem obsega mladoletnih migracij 

brez spremstva.    

           Podatki o dejanskem obsegu mladoletnikov brez spremstva, ki so migrirali iz Moldavije, 

ne obstajajo. Eden redkih indikatorjev, ki pa ne odraža realnega obsega pojava, je število 

mladoletnikov, ki so bili v Moldavijo vrnjeni v okviru programa repatriacije, ki ga izvaja 

Ministrstvo za socialno zaščito, družino in otroke Republike Moldavije. Ministrstvo program 

izvaja v sodelovanju z mednarodnima organizacijama – Mednarodno organizacijo za migracije 

in Mednarodno federacijo Terre des Hommes, na osnovi Volgograjskega sporazuma (angl. 

Volgograd Agreement), ki so ga podpisale države SND
80

. V okviru repatriacijskega programa je 

bilo v Moldavijo od leta 2007 v 26 misijah vrnjenih več kot 73 mladoletnikov brez spremstva, 

identificiranih v tujini: v letu 2007 je bilo v 14 misijah vrnjenih 14 otrok iz Rusije, starih med 1 

in 17 let, 8 otrok iz Ukrajine, starih med 7 in 17 let, po eden iz Turčije, Češke, Španije in štirje z 

Irske, stari med 5 mesecev in 17 let. V letu 2008 je bilo v 12 misijah vrnjenih 44 otrok, od tega 

32 otrok (1–17 let) iz Ruske federacije, 12 otrok je bilo vrnjenih iz Ukrajine, Turčije, Češke, 

Romunije, Španije, Švedske in Irske. Leta 2009 je bilo v 9 misijah vrnjenih 15 otrok – 7 otrok iz 

Ukrajine, 6 iz Ruske federacije, eden je bil vrnjen s Švedske in eden identificiran v Romuniji 

(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 2008). Leta 2010 je bilo 

po podatkih Delegacije Terre des Hommes v Moldaviji nadalje vrnjenih 7 otrok iz Rusije – 4 

fantje in 3 dekleta med pol in 11 leti (Terre des hommes Foundation Lausanne 2010). Med njimi 

je bilo 12 otrok iz Transnistrije
81

.  
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 Ocene mednarodnega obsega migracij mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, ki jih podajam v tem poglavju, 

temeljijo na statističnih podatkih o otrocih brez spremstva, vrnjenih v Moldavijo skozi program repatriacije 

Ministrstva za socialno zaščito, družino in otroke (Rusija, Ukrajina in države EU), dveh neobjavljenih študijah s tega 

področja, ki jih je izvedla nevladna organizacija Terre des Hommes (Rusija in Ukrajina), statističnih podatkih, 

pridobljenih z vprašalnikom, poslanim ključnim nacionalnim informatorjem v državah EU, in z analizo relevantnih 
primerjalnih študij (države Evropske unije). Pri tem je treba poudariti, da so dosegljivi podatki omejeni in 

ne prikazujejo realnega obsega migracij otrok iz Moldavije, kljub temu pa menim, da poskus ocene obsega 

lahko pomembno prispeva k večji vidnosti in osredotočenosti na izbran pojav.  
80

 Podpisan s strani vseh držav SND, razen Turkmenistana, 24. septembra 1993.  
81

 30 otrokov je bilo vrnjenih v biološke ali razširjene družine, sedem otrok je bilo posvojenih s strani državljanov 

Republike Moldavije, pet jih je dobilo nove skrbnike, dva sta bila nastanjena v otroških domovih, 29 otrokom so 

bila, do sprejema odločitve, kaj je najboljša družinska oblika za njih, dodeljena začasna rejništva (Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 2008).  

http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
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Tabela 4.1: Število mladoletnikov brez spremstva, vrnjenih v Moldavijo v obdobju 2007–2010, 

glede na državo od koder so jih vrnili  

Matična 

država 

2007 2008 2009 2010 Skupaj 

Rusija 14 32 6 7 59 

Ukrajina 8 12 7 / 27 

Turčija 1 1 / / 2 

Španija 1 1 / / 2 

Češka 1 1 / / 2 

Irska 4 1 / / 5 

Švedska / 1 1 / 2 

Romunija / 1 1 / 2 

Skupaj 29 50 15 7 101 

Vir: prirejeno po Terre des Hommes Foundation Lausanne (2010), Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei al Republicii Moldova (2008) 

 

            Na prisotnost mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije v Rusiji in Ukrajini nas 

opozorita tudi dve neobjavljeni kratki študiji, ki ju je naročila mednarodna nevladna organizacija 

Terre des Hommes v sodelovanju z ukrajinsko organizacijo Way Home. V okviru obeh študij so 

leta 2008 v ukrajinskem obmorskem letovišču Odesi identificirali 65 mladoletnikov brez 

spremstva (Terre des Hommes in Way Home 2009) ter 15 mladoletnikov v glavnem ruskem 

mestu Moskvi (Cibotaru in Gamdulaev, 2008).  

           V državah Evropske unije
82

 so mladoletniki iz Moldavije statistično
83

 najbolj prisotni v 

Italiji, kjer so med letoma 2006 in 2009 zabeležilili 483 otrok brez spremstva iz Moldavije, sledi 

ji Avstrija z 264 otroki brez spremstva, Slovaška s 197 otroki, Madžarska s 15 otroki in Poljska s 

                                                           
82

 Poleg ostalih omejitev, na katere naletimo, ko želimo določiti obseg mladoletnikov brez spremstva v Evropski 

uniji, pa so v nekaterih državah podatki dosegljivi zgolj za 5 oziroma 10 najbolj reprezentativnih narodnosti, zaradi 

česar lahko mladoletniki brez spremstva iz Moldavije ostanejo nevidni, v kolikor ne spadajo med te najbolj prisotne 

skupine.  
83

 Viri: vprašalniki, poslani ključnim informatorjem, so bili preverjeni in dopolnjeni z naslednjimi viri: Bhabha in 

Finch (2006), Comitato per i Minori Stranieri (2006), Comitato per i Minori Stranieri (2007), Comitato per i Minori 

Stranieri (2009), Separated Children in Europe Programme (2009), Guličová (2009), European Migration Network 

(2010), Uzelać (2010). 

http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
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6
84

. Po letu 2006 moldavski mladoletniki brez spremstva statistično niso več prisotni na 

Irskem,
85

 v Veliki Britaniji in Franciji, v slednji so še leta 2006 predstavljali drugo največjo 

skupino mladoletnikov brez spremstva. Prav tako se njihova prisotnost v državah Evropske unije 

zmanjšuje, kar naj bi bilo do neke mere povezano tudi z vstopom Romunije in Bolgarije v 

Evropsko unijo (glej Peyroux, 2010) ter zaostrovanjem nadzora nad mejami, zaradi česar 

Evropska agencija za zunanje meje EU Frontex (2010, str. 13), ocenjuje, da prihaja do 

dramatičnega upada števila otrok brez spremstva, ki prečkajo vzhodne meje EU. Kljub temu da 

so po dosegljivih statistikah
86

 mladoletniki brez spremstva iz Moldavije bolj vidni v državah 

Evropske unije, številni strokovnjaki (Rusu in Fomina 2010; Almasi 2010; Poznanski 2010; 

Tournecuillert 2010) opozarjajo, da so migracije otrok brez spremstva v prvi vrsti usmerjene v 

Rusijo in države SND, med slednjimi je v ospredju Ukrajina. Za vstop v te države ne potrebujejo 

vize, kar skupaj s šibkim nadzorom na meji z Ukrajino in Rusijo, omogoča lažje prehajanje meja 

nedokumentiranih mladoletnikov brez spremstva v države na vzhodu, v primerjavi z migracijami 

v države Evropske unije. 

            V okviru zgoraj omenjene študije, sta Cibotaru in Gamdulaev (2008, str. 8), vzpostavila 

naslednjo pot, po kateri pogosto potekajo nezakonite migracije mladoletnikov in odraslih 

migrantov iz Moldavije v Rusijo, v prvi vrsti v Moskvo: Kišinjev – Valcinets – Moghilev – 

Podolskii – Jmerinka – Hutor Mihailovskii – Breansk – Moskva 
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 Zaradi tranzitne narave pojava – večina držav, kjer so mladoletniki prisotni, za njih predstavlja predvsem državo 

tranzicijo – lahko prihaja do podvajanja števila mladoletnikov oziroma njihovega dvojnega štetja, saj obstaja 

možnost, da so posamezni mladoletniki brez spremstva, potem ko so zapustili uradne institucije v eni državi, 

ponovno vstopili v azilni sistem ali kakšno drugo strukturo za mladoletnike brez spremstva v drugi državi. Slaba 

koordinacija pri zbiranju podatkov med različnimi državami, tako dodatno prispeva k nepopolnosti podatkov. 
85

 V primeru Irske zasledimo nasprotujoče si trditve, povezane z mladoletniki brez spremstva iz Moldavije, na 

primer v študiji, narejeni za Evropsko migracijsko mrežo (angl. European Migration Network) Joyce in Quinn 
(2009) navajata, da so otroci iz Moldavije skupina otrok, »rizična za izginotja«, pri čemer navajata, da socialne 

delavke opažajo določene vzorce izginjanja otrok, pri čemer so izpostavili izginutja romunskih in moldavskih otrok 

na območju Wexford (Joyce in Quinn 2009, str. 40), vendar pa mladoletniki brez spremstva iz Moldavije sploh niso 

zabeleženi v uradnih statistikah države. 
86

 Število mladoletnikov brez spremstva v državah Evropske unije je mogoče statistično prikazati vsaj do neke mere, 

saj večina držav Evropske unije sistematično vodi podatke vsaj za mladoletnike brez spremstva, ki vstopijo v sistem 

azila. Na drugi strani je pridobivanje podatkov o obsegu in številu mladoletnikov brez spremstva v Rusiji in ostalih 

državah SND, kjer ni vzpostavljenih struktur za zaščito mladoletnikov brez spremstva, izredno težko.  
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Slika 4.1: Prisotnost in ključne vstopne točke in poti mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije 

v Rusijo  

 

 Vir: prirejeno po Cibotaru in Gamdulaev (2008, str. 8)
87

. 

 

In sicer se iz Kišinjeva z vlakom odpravijo do obmejnega mesta Valcinets, kjer nezakonito 

prečkajo mejo, pri čemer pogosto podkupijo carinike oziroma se skrijejo. Podobno prečkajo 

ukrajinsko mejo Moghilev–Podolskii. V Ukrajini nadaljujejo pot do meje Jmerinka, nato 

potujejo skozi lokalni občini Hutor Mihailovskii in Breansk, dokler ne prispejo v Moskvo. Po 

navedbah študije Terre des Hommes zaradi udobnosti, cenovne ugodnosti in predvsem zaradi 

»lažje podkupljivosti« carinikov in obmejne policije, v primerjavi s tistimi na letališču,
88

 vlak 

predstavlja najpogostejši način prevoza nedokumentiranih mladoletnikov iz Kišinjeva v Moskvo 

(Cibotaru in Gamdulaev, 2008). 
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 Lasten vnos v Google maps (Googlemaps). 
88

 Več delavcev, vključenih v študijo, je dejalo, da zadostuje, da sprevodnikom plačajo 100–200 dolarjev, da 

»organizirajo« prevoz do in iz Moskve, na primer tako, da slepe potnike skrijejo v tovorne vagone ali oblečejo v 

svoje uniforme (Cibotaru in Gamdulaev 2008, str. 8–7). 
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Profili otrok 

           Otroke, ki so bili vrnjeni v Moldavijo iz Rusije in Ukrajine leta 2010, nevladna 

organizacija Terre des Hommes opisuje kot »otroke, zapuščene s strani svojih staršev v Rusiji, 

žrtve starševskega zanemarjanja, eden pa je postal sirota zaradi smrti obeh staršev« (Terre des 

Hommes Foundation Lausanne 2010). Prav tako ni veliko podatkov o profilih mladoletnikov, 

vrnjenih v okviru repatriacijskega programa, npr. Ministrstvo za delo, socialno zaščito in družino 

Republike Moldavije (mold. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii 

Moldova), je v svojem poročilu izpostavilo predvsem mladoletnike, ki so v Moskvo odpotovali 

skupaj s svojimi starši z namenom, da bi delali na gradbiščih ali v poljedelstvu, vendar so zaradi 

različnih razlogov ostali na destinaciji sami (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 

Republicii Moldova 2008)
89

.  

           Podobna študija Cibotar in Gamdulaeva (2008), v okviru katere so v Moskvi identificirali 

15 otrok brez spremstva iz Moldavije, nakazuje, da je velik del otroških migracij sezonskih ter 

spodbujenih z željo po zaslužku. Med mladoletniki, starimi 15–18 let, je večina pred odhodom 

obiskovala šolo v Moldaviji, v Rusijo pa so potovali skupaj s sorodniki, starši in prijatelji brez 

ustreznega dovoljenja oziroma dokumentov za delo in bivanje v Rusiji. Iz omejenih podatkov 

tako lahko sklepamo, da migracije mladoletnikov v Rusijo potekajo sezonsko ter predstavljajo 

neke vrste alternativen vir/način zaslužka za mladoletnike oziroma njihove družine. S tem sledijo 

vzorcem odraslih migracij, za katere so prav tako značilne krajše sezonske migracije, predvsem z 

namenom iskanja dela v gradbeništvu in poljedelstvu. 

           Kljub podatkom Ministrstva, v katerih izpostavljajo predvsem otroke, ki so ostali 

zapuščeni s strani svojih staršev v Rusiji, nevladne organizacije opozarjajo, da so mladoletniki 

brez spremstva, vrnjeni v matično državo, s strani oblasti obravnavani predvsem kot postopači 

(angl. vagabunds) in prestopniki (angl. delinquents), premalo pa je poudarka na razumevanju 

motivov, ki so te mladoletnike vodili v tujino (zapuščenost, starševsko zanemarjanje itd.), kot 

tudi na načinih, kako ti mladoletniki prečkajo meje (Alliance of Active NGOs in Social 

Protection of the Child and Family 2008, str. 21).  

 

 

                                                           
89

 Pri tem moramo biti pozorni, da gre za selektivno poročanje Ministrstva za delo, socialno zaščito in družino 

Republike Moldavije, ki je v svoji objavi omenilo zgolj primere otrok, zapuščenih s strani staršev, ki so manj sporni 

kot samostojne migracije mladoletnikov v iskanju priložnosti in zaslužka.  

http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
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Ukrajina: Odesa 

Študija mladoletnikov brez spremstva, pripravljena s strani organizacije Terre des Hommes in 

Way Home (2009),
90

 je identificirala 62 mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije
91

 (vključno 

z regijo Transnistrijo) v ukrajinskem mestu Odesa, med njimi 9 deklet in 53 fantov. Odesa je 

obmorsko letovišče na meji z Moldavijo, ki kot opisujeta organizaciji, ponuja mladoletnikom več 

možnosti, da zaslužijo denar, se izognejo vplivu družine, konfliktom s starši, izpolnijo svojo 

željo po svobodi in neodvisnosti ali se izognejo kazenskemu pregonu zaradi dejanj, storjenih v 

Moldaviji. 

           Na poti v Odeso mladoletniki najpogosteje prečkajo Transnistrijo, kjer (ne)nadzor nad 

mejami omogoča relativno enostavno prečkanje iz Moldavije v Ukrajino. Po študiji mladoletniki 

najpogosteje prečkajo mejo v krajih, kot so:  

 Pervomaisk (Transnistrija) – Kuchurgan (Ukrajina) 

 Andriyashevka (Transnistrija) – Rozalovka (Ukrajina) 

 Dnestrovsk (Transnistrija) – Limanskoe (Ukrajina)  
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 Študijo so pripravili z namenom, da ocenijo potencialen trg za migracije sezonskih delavcev iz Moldavije v 

Odeso, med njimi tudi mladoletnike brez spremstva, ki prihajajo iz marginaliziranih in ranljivih okolij.  
91

 Ključne informacije so pridobljene s socialnimi izvidnicami – dnevni obhodi s kombiji socialnih delavk – in z 

aktivnostmi uličnih ekip (angl. street work teams) v predelih Odese, v katerih so se pogosto zadrževali mladoletniki.  
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Tabela 4.2: Ključne značilnosti mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije v Odesi  

STAROST 

0–9 10–12 13–15 16–18 nad 18 

3 4 19 22 14 

DRUŽBENI STATUS 

 samohranilska 

družina 

družbeno ranljiv velika družina sirota 

 14 33 8 7 

NAČIN POTOVANJA V ODESO 

 neodvisno  s starši s prijatelji s sorodniki 

 40 12 8 2 

AKTIVNOSTI, V KATERE SO BILI VKLJUČENI V ODESI 

 beračenje 

 

kraja splošno delo  

  36 17  19  

Vir: prirejeno po Terre des Hommes in Way Home (2009, str. 9)  

           Med 62 identificiranimi otroki jih je 40 v Odeso pripotovalo neodvisno – torej samih –, 12 

v spremstvu staršev (med njimi gre predvsem za otroke, ki prihajajo iz romskih skupnosti), 8 

skupaj s prijatelji in dva s sorodniki (glej Tabelo 4.2). Poleg romskih družin, ki se v večini 

preživljajo z beračenjem, velik del identificiranih otrok predstavlja otroke migrante brez 

spremstva, ki jih organizaciji klasificirata kot potepuhe (angl. vagrants). Za njih je značilna 

visoka stopnja ranljivosti za prestopništvo: med njimi prevladujejo otroci, ki prihajajo iz 

neurejenih družinskih okolij, otroci iz enostarševskih družin ter sirote, ki so prišle v Odeso po 

zaslužek in počitek, tudi da pobegnejo pred prepiri s starši, fizično zlorabo in izkoriščanjem. 

Med njimi je zaskrbljujoč odstotek otrok (28 od 62 otrok) z zdravstvenimi težavami zaradi 

uživanja doma narejene droge boltuchka. Ta ne povzroča zgolj odvisnosti, ampak pušča tudi 

nevrološke posledice, ki lahko vodijo celo v paralizo. Prav tako ima velik del otrok kožne 

bolezni, med njimi pa so tudi primeri zbolelih za tuberkulozo in z okužbo z virusom HIV. Velik 

del mladoletnikov zdravljenje odklanja (Terre des Hommes in Way Home 2009). 
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P: Yuri (psevdonim) bo avgusta dopolnil 18 let. Pred nekaj leti je prispel iz Tiraspola v Odeso z 

namenom, da si poišče boljše življenje in pustolovščine. Hitro je postal odvisen od drog, s 

prijatelji so si v vene vbrizgavali t. i. »shaker«, mešanico zavretih semen maka in razredčila. 

Mladoletnik je bil več kot desetkrat napoten v kliniko in socialne centre, vendar je vsakokrat 

uspel pobegniti v dnevu ali dveh. Prav tako so ga oblasti večkrat vrnile v Tiraspol. Ker vrnitev ni 

bila dobro pripravljena, je vsakokrat uspel pobegniti in se vrnil v Odeso v manj kot tednu dni 

(Terre des Hommes Foundation Lausanne 2009).  

Države Evropske unije 

Mladoletniki brez spremstva iz Moldavije so v Evropski uniji najštevilčnejše prisotni v Italiji, ki 

predstavlja njihovo ključno državo destinacijo. Sledi ji Avstrija, ki je tako država destinacija kot 

tranzitna država, ter Slovaška, Madžarska in Poljska (slednje v prvi vrsti predstavljajo tranzitne 

države). Skladne s tem so tudi ključne migracijske poti mladoletnikov brez spremstva:  

 

POT 1: Moldavija – Ukrajina – Romunija – Madžarska – Italija 

 

Slika 4.2: Prisotnost in ključne poti mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije v Evropo preko 

Romunije 

 

Vir: prirejeno po Ceipek (2010)
92

. 

  

Gospod Ceipek, direktor kriznega centra na Dunaju Drehscheibe, je kot najpogostejšo pot, po 

kateri potujejo mladoletniki migranti, izpostavil pot: Odesa (Ukrajina) – Konstanca (Romunija) 

                                                           
92

 Lasten vnos v Google maps (mapsgoogle). 
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– Bukarešta (Romunija) – Dunaj (Avstrija) – večja mesta Italije (v kolikor Avstrija ni država 

destinacija). Mladoletniki brez spremstva potujejo z vlakom ali ostalimi prevoznimi sredstvi iz 

Moldavije v Odeso v Ukrajini. Od tam so pretihotapljeni v obmorsko pristanišče Konstanca v 

Romuniji. Iz Konstance nato nadaljujejo pot v Bukarešto, od koder imajo direkten vlak na Dunaj. 

V kolikor Avstrija ni njihova ciljna država, z vlakom potujejo naprej v večja italijanska mesta 

(Genova, Milan, Neapelj, Rim, Verona) (Ceipek, 2010). Druga vzpostavljena pot mladoletnikov 

brez spremstva iz Moldavije gre preko Slovaške: 

 

POT 2: Ukrajina – Slovaška – Avstrija – Italija  

 

Slika 4.3: Prisotnost in ključne poti mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije v Evropo preko 

Slovaške 

 

Vir: Ramšak, lastna raziskava (2012). 

 

Mladoletniki potujejo z vlakom (predvsem preko Madžarske in Avstrije) ali z avtobusom 

(Slovaška) ter pogosto prečkajo meje peš ali s pomočjo tihotapcev.   

 

P1: S prijateljem sta odpotovala peš do Ukrajine, kjer sta prečkala mejo s Slovaško, po Slovaški 

sta potovala z avtobusom, tam je mladoletnik zaprosil za azil, nato je prišel v Avstrijo. Pot je 

trajala skoraj tri tedne (16-letnik, Don Bosco hiša). 

 

V večini identificiranih primerov strokovnjaki, s katerimi so bili opravljeni intervjuji, kot tudi 

obstoječa literatura, predvidevajo, da gre za neodvisne otroške migracije – otroci se gibljejo in 
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prosto potujejo sami ali s skupino prijateljev in odraslih – pri čemer se v veliki meri za prečkanje 

meja poslužujejo uslug preprodajalcev. Velik del mladoletnikov brez spremstva je namenjenih v 

Italijo, ki, podobno kot to velja za migracije odraslih, predstavlja ključno državo destinacijo. 

Otroci v Italijo potujejo predvsem samostojno z željo po delu in pustolovščini ali se pridružijo 

sorodnikom ali prijateljem v Italiji. Del moldavskih mladoletnikov se po podatkih Save the 

Children Italia (2005, str. 23–38) v Italiji vključi v prostitucijo za moške – kot strategijo 

preživetja ali ohranitev svojega utopičnega migracijskega projekta
93

 – ali postanejo lahka tarča 

kriminalnih združenj ali tolp, v okviru katerih izvajajo manjša kazniva dejanja, predvsem rope, 

vlome, žeparstvo itd., pri tem pa ohranijo relativno veliko stopnjo svobode.  

 

 P1: Moje ime je G. in sem star 18 let. Prihajam iz Moldavije. V Italijo sem prišel pred dvema 

letoma skupaj s prijateljem. Slišali smo, da je Italija dežela priložnosti, zato smo odšli tja v 

iskanju pustolovščine. Prepričal sem mamo, da je podpisala papirje, s katerimi je oddala 

skrbništvo našim sorodnikom v Italiji, ki pa jih nikoli nisem poiskal. Takoj ko sem prispel v 

Italijo, sem se z avtobusom odpravil v Rim in Pescaro. Nekaj časa sem se znašel sam, nato sem 

srečal B.-ja, 30-letnega Romuna, ki je združil skupino fantov. Kakšno leto smo skupaj kradli po 

trgovinah, za kar sem bil dvakrat zaprt. Drugič sem bil zaprt 7 mesecev, ker mi B. ni mogel najti 

dobrega odvetnika. Medtem ko sem bil v zaporu, sem se odločil, da sledim programu, ki ga 

ponuja društvo DM (angl. DM association), na predlog tutorja, ki je delal v zaporu, 

imenovanega G. Vzeli so me na poskusno skrbništvo in stvari so se uredile dobro. Danes nisem 

več v zaporu in imam službo. (G. v Save the Children Italia 2005, str. 31) 

 

Za manjši del otrok migrantov, o čemer podrobneje govorimo v nadaljevanju, obstaja sum, da so 

njihove migracije spodbujene s strani organiziranih kriminalnih združb, ki jih izkoriščajo 

predvsem v manjših nezakonitih aktivnostih, kot so kraje in vlomi.   

           Ključni informatorji v državah, kot so Slovaška, Madžarska in Poljska, poudarjajo, da te 

države predstavljajo v prvi vrsti tranzitne države, kjer mladoletniki sicer – v kolikor so 

identificirani s strani policije ali drugih organov oblasti – vstopijo v nastanitvene centre oziroma 

zaprosijo za azil, vendar v njih ostanejo zgolj kratek čas ter nadaljujejo pot v druge države, ki 

predstavljajo njihove države destinacije.   
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 O moški prostituciji kot strategiji preživetja glej Mai (2008), Peyroux (2010), Giovanneti (2009). 
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4.6.1. Trgovina z  otroki iz Moldavije 

 

Veliko več pozornosti kot (ekonomske) migracije mladoletnikov, je deležno vprašanje trgovine z 

ljudmi. Trgovina z ljudmi iz Moldavije je v številnih dokumentih (glej Unicef Moldova 2005, 

Kontula in Saaristo 2009, Rusu in Fomina 2010, U.S. Department of State 2009), pa tudi v 

medijih,
94

 prikazana kot ena ključnih značilnosti ter izziv, s katerim se srečuje moldavsko 

prebivalstvo in vlada. Trgovina z ljudmi se je, kot omenjata Rusu in Fomina (2010, str. 15), 

vzpostavila predvsem v devetdesetih letih, po razpadu Sovjetske zveze, njen pojav pa je tesno 

povezan z masovnimi migracijami in željo po odhodu v tujino, kar je naredilo ljudi ranljive za 

dvomljive ponudbe za delo v tujini. Kljub številnim poudarkom o obstoju trgovine z ljudmi pa je 

njen realen obseg težko oceniti, saj pojav ni podrobno raziskan, prav tako ni dosegljivih celovitih 

statističnih podatkov. Izzivi so povezani tudi s prikrito naravo trgovine z ljudmi kot tudi zaradi 

omejitev delovanja organov pregona in izzivov pri identificiranju žrtev. Tako so dostopne zgolj 

statistike za žrtve trgovine z ljudmi, ki so pomoč poiskale pri policiji ali prišle v stik z 

Mednarodno organizacijo za migracije oziroma ostalimi organizacijami, ki delujejo na tem 

področju, ter število sodnih postopkov, sproženih za kazniva dejanja suma trgovine z ljudmi. Po 

podatkih Generalnega tožilca Republike Moldavije je bilo leta 2009 kaznovanih 219 oseb zaradi 

kaznivega dejanja trgovine z ljudmi,
 
 med njimi je bilo 21 primerov kaznivih dejanj trgovine z  

otroki. Leta 2008 je bilo preiskav suma trgovine z  otroki 31, leta 2007 43 in leta 2006 59, pri 

čemer se ti podatki navezujejo zgolj na leto začetka preiskave in ne kdaj se je dejanje zgodilo. 

Prav tako ti podatki prikazujejo zgolj učinkovitost delovanja institucij organov pregona in tako 

ne odražajo nujno razvoja pojava (Rusu in Fomina 2010, str. 20).
95

 Mednarodna organizacija za 

migracije je leta 2009 nudila pomoč 7 mladoletnikom, leta 2008 14, leta 2007 32 in leta 2006 30, 

pri čemer se letnica navezuje na datum identifikacije žrtve in vključuje tudi tiste, ki so zavrnile 

sodelovanje z organi pregona (International Organization for Migration 2005, str. 4). 

                                                           
94

 Moldavija je v medijih pogosto prikazana na senzacionalističen način, kot »vroča postelja za trgovino z ljudmi« 

(Junker 2011), »največja evropska izvoznica spolnih suženj« (Gopalan 2007), »gojišče za trgovino, tako z organi kot 

z ljudmi« (Ciobanu 2008) in »največja dobaviteljica v vsej Evropi« (Bell 2003). Takšno ad hoc senzacionalistično 

poročanje posplošuje dejstva o trgovini z ljudmi, negativno vpliva na podobo celotne države ter prispeva tudi k 

preusmerjanju pozornosti od ostalih oblik mobilnosti. 
95

 Kljub nekaterim napredkom je učinek sodnih postopkov vprašljiv, saj so, kot opažajo nevladne organizacije, 

osebe, obtožene kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, predvsem mlade ženske, ki delujejo kot lokalni rekruterji, 

medtem ko tisti, ki organizirajo kazniva dejanja, ostajajo nedotakljivi (Kontula in Saaristo 2009, str. 22).  
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Tabela 4.3: Število žrtev trgovine z ljudmi po podatkih nevladne organizacije La strada 

Država 

destinacije 2001–2004 2005–2009 

Rusija 20 13 

Moldavija 7 16 

Poljska 10 0 

Turčija 7 3 

Romunija 5 0 

Ukrajina 3 0 

Arabski emirati 2 1 

BiH 2 0 

Kosovo 2 0 

Ciper 1 0 

Albanija 1 0 

Egipt 1 0 

Nemčija 1 0 

Italija 1 0 

Avstrija 0 1 

Skupaj 63 34 

Vir: prirejeno po Rusu (2010b)  

 

            Na drugi strani je nevladna organizacija La Strada v obdobju 2005–2009 identificirala 34 

otrok žrtev trgovine z ljudmi, največ v Rusiji (20) in Turčiji (3) (Glej Tabelo 4.3). Kljub 

pogostim navajanjem Moldavije kot izvorne države žrtev trgovine z ljudmi, ki jih najdemo v 

številnih državah Evropske unije (glej med drugim Save the Children Italia 2005; European 

Union Agency for Fundamental Rights 2010; ECPAT Austria 2010), je število identificiranih 

otrok žrtev trgovine z ljudmi, tudi v primerjavi z oceno obsega migracij mladoletnikov brez 

spremstva, relativno nizko. V obdobju med letoma 2005 in 2009 je La Strada zabeležila zgolj en 

primer trgovine z moldavskimi otroki v državah Evropske unije, in sicer v Avstriji (Rusu, 

2010b), po podatkih misije Mednarodne organizacije za migracije v Moldaviji, pa so bili primeri 
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žrtev trgovine z  otroki iz Moldavije registrirani tudi na Poljskem (leta 2005 in 2007) (Rusu in 

Fomina 2010, str. 47), kar potrjuje tudi poročilo Evropske migracijske mreže (European 

Migration Network 2010, str. 61). V ostalih ključnih dokumentih s tega področja, tudi študijah 

Evropske agencije za temeljne pravice (glej European Union Agency for Fundamental Rights 

2010), dejanski primeri otrok žrtev trgovine z ljudmi iz Moldavije niso navedeni. Prav tako 

moldavski mladoletniki brez spremstva, identificirani v Rusiji in Ukrajini, ki jih omenjamo 

zgoraj in ki so bili vrnjeni v Moldavijo skozi programe repatriacije, ne izkazujejo suma trgovine 

z ljudmi. Predstavnik organizacije Terre des Hommes v Moldaviji, ki neposredno izvaja 

programe repatriacije in integracije moldavskih otrok brez spremstva v matično državo, 

poudarja, da se ti otroci sicer soočajo z zlorabami in pogostim izkoriščanjem, vendar gre v zelo 

redkih primerih za žrtve trgovine z ljudmi (po njegovih neformalnih ocenah je eden od 100 otrok 

žrtev trgovine z ljudmi) (Poznanski, 2010). Na drugi strani pa Doddridge (2006, str. 26) v študiji 

trgovine z ljudmi opozarja na premalo razumevanje trgovine z  otroki v kontekstu njihovih 

vrnitev iz držav SND, v okviru katerega otroke, ki jih odkrijejo pri služenju denarja na cestah v 

tujih državah,
96

 zaprejo v pripor za mladoletnike ter vrnejo v matično državo, z »malo 

prizadevanj, da bi ugotovili, ali so bili ti otroci žrtve trgovine z ljudmi«.  

           Številni viri izpostavljajo sirote, otroke, ki živijo v institucijah, ter otroke, ki prihajajo iz 

neurejenega družinskega okolja, v katerem se soočajo z nasiljem ali so brez nadzora staršev, kot 

ranljive skupine za trgovino z ljudmi (U.S. Department of State 2009; Kontula in Saaristo 2009; 

Rusu in Fomina 2010). Po podatkih Rusu in Fomina (2010) analiza identificiranih žrtev trgovine 

z  otroki kaže, da je ključen element njihovega novačenja iskanje dela oziroma sprejetje ponudbe 

za službo in pridobitev dohodka, vključno z delom v gradbeništvu, prodajo, delom natakarice, 

plesalke ali varuške. Pri tem se delo, ki ga morajo nato opravljati mladoletniki na destinaciji, 

razlikuje od obljubljenega. Pogosti so tudi primeri, ko so mladoletniki vnaprej vedeli za naravo 

obljubljenega dela, saj so jim rekruterji direktno ponujali sodelovanje v prostituciji ali beračenju 

v tujini za velike zaslužke (Kontula in Saaristo 2009; Rusu in Fomina 2010). Med žrtvami so 

prav tako posamezniki, ki se niso zavedali, kaj je ključni razlog, zaradi česar so sodelovali z 

rekruterji, saj navajajo: »želel sem samo začeti novo življenje«, »na smrt sem bil radoveden, kaj 

me čaka v prihodnosti« itd. (Rusu in Fomina 2010, str. 41).  
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 Začasni center za mladoletnike v Moskvi je podal oceno, da je bila leta 2004 polovica otrok, ki je beračila na 

cestah Moskve, iz Moldavije (Child Rights Information Center 2004, str. 8). 
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           V kolikor želimo nasloviti migracije mladoletnih oseb brez spremstva iz Moldavije, je 

pomembno, da prepoznamo okoliščine in dejavnike, ki spodbujajo ali vplivajo na njihove 

migracijske odločitve ter vzvode, ki jih izpostavljajo situacijam, ki vodijo v izkoriščanje in 

nevarnost. Pri tem se je potrebno tudi zavedati, da so številni dejavniki, ki prispevajo k 

njihovemu nevarnemu obnašanju na poti, zakoreninjeni v družbenem okolju, v katerem živijo, 

močno določenem z revščino, kulturo migracij, oslabelimi povezavami med družino, šolo in 

delom ter omejenimi priložnostmi za izobraževanje, zaposlitev in prostočasne aktivnosti itd. 

 

 

5. MIGRACIJE MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA IZ 

MOLDAVIJE V EVROPSKO UNIJO – ŠTUDIJA PRIMERA AVSTRIJA  

 

 

V tem poglavju najprej na kratko predstavimo pojav otrok brez spremstva v državah Evropske 

unije, in sicer obseg migracij, ključne značilnosti ter odgovore držav članic Evropske unije na 

migracije. S tem umestimo Avstrijo ter njeno politiko do mladoletnikov brez spremstva v širši 

kontekst migracij mladoletnikov brez spremstva na evropski ravni. V nadaljevanju nato 

analiziramo izbrane splošne ukrepe in značilnosti avstrijskega sistema – v prvi vrsti azilnega 

sistema – za zaščito mladoletnikov brez spremstva, pri čemer se v analizi zakonodajnega in 

političnega okvira osredotočamo zgolj na elemente, ki so se izkazali za relevantne v primeru 

mladoletnikov iz Moldavije. Tako v raziskavo ne vključujemo vseh vidikov mladoletnikovega 

življenja v državi gostiteljici, vključno s pravicami in ukrepi, ki se navezujejo na mladoletnike s 

statusom begunca, ali subsidiarne zaščite, saj po pridobljenih podatkih, ta status ni bil dodeljen 

nobenemu mladoletniku brez spremstva iz Moldavije. V nadaljevanju poglavja se nato 

osredotočimo na migracije brez spremstva iz Moldavije v Avstrijo, kjer mladoletniki brez 

spremstva iz Moldavije predstavljajo statistično eno najbolj reprezentativnih skupin 

mladoletnikov brez spremstva, ter na osnovi podatkov, pridobljenih z raziskavo, izpostavimo 

ključne značilnosti te skupine v Avstriji ter mehanizme ranljivosti, ki vodijo v njihovo 

izkoriščanje in zlorabo – s posebnim poudarkom na mehanizmih, ki spodbujajo izginotja 

mladoletnikov ter njihovo vključevanje v kazniva dejanja in prestopništvo. Na tej osnovi 



 

                                                                               

89 

 

preučimo tudi učinkovitost avstrijskih institucij in ukrepov za sprejem, zaščito in obravnavanje 

mladoletnikov brez spremstva ter njihovo učinkovitost in primernost za naslavljanje situacije 

mladoletnih migrantov brez spremstva iz Moldavije.  

 

5.1.   Migracije mladoletnikov brez spremstva v države Evropske unije 

 

Pojav otrok brez spremstva je bil v zadnjih letih sicer deležen precejšnje pozornosti, prav tako je 

to vprašanje postalo predmet različnih vladnih priporočil in raziskav, ki pa se v prvi vrsti 

osredotočajo na otroške migracije, povezane z iskanjem azila ali trgovino z ljudmi. Kljub temu v 

praksi evropske države še vedno ne naslavljajo zadovoljivo vprašanja migracij mladoletnikov 

brez spremstva, pri čemer nizka stopnja osveščenosti o tem pojavu, kot tudi nizki in neustrezni 

standardi zaščite, postavljajo mladoletnike v številnih delih Evrope v zelo ranljivo pozicijo.  

          Po podatkih evropske agencije za zunanje meje EU Frontex (2010, str. 3) je leta 2008 

približno 15.700 otrok brez spremstva zaprosilo za azil v Evropski uniji, do julija 2009 pa že 

8.500 otrok (več kot polovica prošenj v letu 2008), kar nakazuje, da se kljub splošnemu trendu 

zmanjševanja migrantov v državah Evropske unije obseg migracij mladoletnikov brez spremstva 

povečuje. Podoben trend lahko zasledimo v študiji Evropske migracijske mreže, po podatkih 

katere je leta 2008 v 22 državah članicah, vključenih v raziskavo,
97

 prošnjo za azil skupaj vložilo 

11.292 mladoletnikov. To predstavlja 40,6-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2007, ko je 

bilo vloženih 8.030 prošenj (European Migration Network 2010). Pri tem se je potrebno 

zavedati, da velik del mladoletnikov brez spremstva nikoli ne vloži prošnje za azil, mnogi zato, 

ker tega ne želijo storiti, se bojijo posledic, nimajo zadostnih informacij ali jim to onemogočajo 

praktične ali zakonodajne omejitve.  

           Obseg in prisotnost otrok brez spremstva se zelo razlikuje med državami EU. Medtem ko 

je bilo dolgo vprašanje mladoletnikov brez spremstva značilnost predvsem zahodnih držav in 

držav na severu Evrope, danes velik del otrok brez spremstva prispe v južno Evropo – ti pogosto 

migrirajo zaradi ekonomskih ali mešanih motivov. Število otrok brez spremstva v večini držav, 

razen v Veliki Britaniji, ne presega številke 5000, v novih državah članicah pa se ta številka 

razteza med enim in 500 otroki, prisotnimi na ozemlju posamezne države. V nekaterih državah, 
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 Raziskava ne vključuje Bolgarije, Cipra, Danske, Luksemburga in Romunije. Bolgarija in Romunija prav tako 

pogosto predstavljata matični državi številnih mladoletnikov brez spremstva. 
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na primer v Estoniji, je bil do leta 2010 registran zgolj en otrok brez spremstva, ki je zaprosil za 

azil, zaradi česar posledično ne obstajajo strukture za naslavljanje tega pojava. Poleg Velike 

Britanije največ otrok vstopi v azil na Švedskem, Franciji ter Nizozemskem. Posplošeno lahko 

rečemo, da na prisotnost mladoletnikov brez spremstva v različnih državah članicah vplivajo 

številni, tako zgodovinski, kulturni ali geografski dejavniki, med njimi geografska lokacija, 

zgodovinske povezave, obstoj omrežij – tako kriminalnih mrež kot socialnih omrežij –, ter 

vzpostavljeni sistemi zaščite v državah prejemnicah in znotraj teh obseg pravic in možnosti 

dolgoročne integracije mladoletnikov brez spremstva v državo gostiteljico.  

           Največ otrok brez spremstva prihaja iz držav, kot so Afganistan, Somalija, Irak, Nigerija 

in Eritreja, prebivalci prvih štirih imajo več možnosti za pridobitev dolgoročne zaščite v okviru 

struktur azila (Frontex 2010, str. 4). Poleg naštetih so predvsem v evropskih državah na jugu, 

močno prisotni mladoletniki iz Maroka, Albanije in Alžirije, ki pa, ker najpogosteje ne vstopijo v 

sistem azila, pogosto ostajajo statistično nevidni.  

             V vseh državah nacionalne statistike in primerjalne študije nakazujejo, da je večina otrok 

moškega spola in da je njihova povprečna starost med 15 in 18 let, mlajši mladoletniki prihajajo 

iz Nigerije, Eritreje in Etiopije (pod 15. letom starosti) in Šrilanke (med 10. in 13. letom starosti) 

(Frontex 2010, str. 4).  

 

Število mladoletnikov brez spremstva v Avstriji 

 

Avstrija se v skupini evropskih držav, ki prejmejo največje število mladoletnikov brez 

spremstva, uvršča na četrto mesto, za Veliko Britanijo, Švedsko in Francijo
98

. Medtem ko je bilo 

med letoma 2002 in 2006 zaznati upad števila prosilcev za azil, od leta 2006 njihovo število 

zopet narašča; tako je bilo leta 2008 vloženih 12.841 prošenj za azil, od tega je bilo 874 prošenj 

podanih s strani mladoletnikov brez spremstva. Leta 2009 je vložilo prošnjo za azil 1185 

mladoletnikov, v 123 primerih oblasti niso verjele njihovi starosti in so jih razglasile za odrasle 

osebe. Tako je bilo uradno število otrok brez spremstva v sistemu azila 1063, od tega je bilo 43 

otrok mlajših od 14 let. Leta 2010 je bilo vseh prosilcev 934, od katerih je bilo kar 247 

zavrnjenih kot polnoletnih, potem ko so opravili postopek ocene starosti. 
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 Več o obsegu vloženih prošenj za azil mladoletnikov brez spremstva v obdobju 2004–2008 (Glej European 

Migration Network 2010). Izključeni so mladoletniki brez spremstva, ki so v Italiji izven sistema azila.  
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Tabela 5.1 : Število prošenj za azil, vloženih s strani mladoletnikov brez spremstva v Avstriji 

 Pod 14. letom Pod 18. letom Polnoletni po 

oceni starosti 

Skupaj 

2010 43 653 247 934 

2009 43 1019 123 1185 

2008 64 706 104 874 

2007 50 466 66 582 

2006 53 361 74 488 

Vir: prirejeno po Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2006), Republik 

Österreich Bundesministerium für Inneres (2007), Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres (2008), Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2009), Republik Österreich 

Bundesministerium für Inneres (2010) 
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Tabela 5.2: Število mladoletnikov brez spremstva v sistemu azila glede na državljanstvo v 

Avstriji 

 

2010  

Afganistan 279 

Nigerija 62  

Moldavija  42 

Maroko  24 

Alžirija   14 

2009  

Afganistan 431 

Nigerija  118 

Rusija 62 

Moldavija 60 

Alžirija   39 

2008  

Afganistan 242 

Moldavija  72 

Nigerija  64 

Rusija 57 

Somalija 53 

2007  

Afganistan 100 

Moldavija  66 

Somalija 49 

Rusija 43 

Nigerija  29 

2006  

Afganistan 46 

Rusija 56 

Nigerija  40 

Alžirija  25 

Moldavija  22 

Vir: prirejeno po Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2006), Republik 

Österreich Bundesministerium für Inneres (2007), Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres (2008), Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2009), Republik Österreich 

Bundesministerium für Inneres (2010) 

 

 V Avstriji, podobno kot je trend v ostalih evropskih državah,
99

 mladoletniki brez 

spremstva iz Afganistana predstavljajo daleč največjo skupino otrok brez spremstva. Leta 2010 

je 279 mladoletnikov iz Afganistana zaprosilo za azil, leta 2009 431, leta 2008 142 in leta 2007 

100. Afganistanski mladoletniki predstavljajo skupino, ki ima realne možnosti integracije in 

                                                           
99

 Na primer na Švedskem so leta 2009 poročali o 129-odstotnem povečanju prihodov mladoletnikov brez spremstva 

iz Afganistana, francoske oblasti pa kar o 169-odstotnem povečanju v primerjavi z letom poprej – afganistanski 

mladoletniki brez spremstva so leta 2009 predstavljali 40 % vseh otrok brez spremstva v Franciji. Na Nizozemskem 

29 % prosilcev za azil predstavljajo afganistanski mladoletniki, 51 % v Veliki Britaniji in 72 % na Madžarskem 

(Frontex 2010, str. 10; Delbos 2011, str. 17). 
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najvišjo stopnjo dodeljenih statusov subsidiarne zaščite v Avstriji
100

 (Fronek 2010; Wacher 

2010). Mladoletniki brez spremstva iz Moldavije na drugi strani prav tako predstavljajo 

reprezentativno skupino, saj vsako leto prošnjo za azil vloži med 22 in 72 mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije. 

           Poleg otrok, ki so vstopili v azil (v pogovornem jeziku imenovanih nem. unbegleitete 

minderjährige flüchtling), so na avstrijskem ozemlju prisotni še mladoletniki brez spremstva 

izven uradnega sistema azila (nem. unbegleitete minderjährige fremde), o katerih se uradne 

statistike, kot je značilno za velik del držav EU, ne vodijo sistematično, oziroma jih v primeru 

Avstrije vodi zgolj en center – krizni center Drehscheibe na Dunaju, ki ga upravlja Mladinska 

socialna služba na Dunaju
101

. Ta nudi nastanitev za mladoletnike brez spremstva, za katere 

obstaja sum trgovine z ljudmi, oziroma mladoletnike, ki niso vložili prošnje za azil – vključno z 

mladoletniki brez spremstva iz držav članic Evropske unije.
 
V centru je bilo v obdobju med 2003 

in 2009 nastanjenih od 100 do 700 otrok brez spremstva – tako deklet kot fantov. Po porastu (iz 

99 otrok leta 2003, na 315 leta 2004 in 705 leta 2005), se je število otrok brez spremstva, 

nastanjenih v centru, znižalo na 319 leta 2006 in 72 v letu 2007. Leta 2008 je bilo v centru 88 

otrok, med njimi jih je bilo po nekaterih ocenah tretjina žrtev trgovine z  otroki. V prvi polovici 

2009 je bilo mladoletnikov, ki so prišli v stik s centrom 67 (Temesvari 2009; Ceipek 2010; 

ECPAT Austria 2010).   
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 Afganistanski otroci, po podatkih pravnega zastopnika na Dunaju g. Wacherja, pridobijo 100-odstotno 

subsidiarno zaščito na področju, ki je v pristojnosti Dunaja, vendar pa zelo redko pridobijo status begunca (Wacher, 

2010).   
101

 Lokalni krizni center Drehscheibe ima v prvi vrsti »sloves« specializiranega centra, ki nudi pomoč 

mladoletnikom žrtvam trgovine z ljudmi, zaradi tega pogosto prihaja do enačenja mladoletnikov brez spremstva 

izven azilnih struktur z žrtvami trgovine z ljudmi. Vendar, kot podrobneje opisujemo v nadaljevanju, sloves centra 

ne odraža realnosti. 
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Tabela 5.3: Število otrok v centru med letoma 2003 in 2009 

Leto  število otrok 

2003 99 

2004 315 

2005 705 

2006 319 

2007 72 

2008 88 

2009
102

 67 

Skupaj 1665 

Vir: prirejeno po European Migration Network (2009), Temesvari (2009), Ceipek (2010), 

ECPAT Austria (2010) 

 

           Med otroki, nastanjenimi v centru, prevladujejo državljani Bolgarije, Romunije in 

Moldavije. Leta 2008 je bila večina otrok iz Bolgarije (28), 10 iz Romunije, 8 iz Rusije, po 7 iz 

Čečenije in Madžarske, trije iz Bosne, dva iz Poljske, po eden pa iz Srbije in Hrvaške. Med njimi 

so bili tudi romski otroci (European Migration Network 2009, str. 22). Pri tem obstaja možnost, 

da so nekateri mladoletniki šteti večkrat, saj ni vzpostavljenega uradnega sistema ali vsaj 

centraliziranega policijskega registra za spremljanje števila otrok brez spremstva izven sistema 

azila, prav tako policija nima dovoljenja, da za namene identifikacije odvzame prstne odtise 

mladoletnikom (Albrecht in drugi 2008, 129).  

           Med  otroki, nastanjenimi v centru, je bilo po ocenah direktorja kriznega centra g. Ceipeka 

od leta 2005 do 30 otrok iz Moldavije, samo leta 2010 pa jih je bilo 8. Pri tem se ocenjuje, da 

policija identificira zgolj 15–20 % vseh moldavskih mladoletnikov brez spremstva, prisotnih na 

ozemlju Avstrije (Ceipek, 2010), kar pomeni, da obstoječe številke odražajo zgolj delo policije in 

ne dejanskega števila mladoletnikov brez spremstva, ki so prisotni v Avstriji
103

.   
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 Podatki samo za prvo polovico leta.  
103

 Pri tem se je potrebno zavedati, da v urnik policije in obmejnih policistov ni vključeno usposabljanje, kako naj 

identificirajo ali obravnavajo mladoletnike brez spremstva (Temesvari, 2009), kar posledično vpliva na učinkovitost 

njihovega dela.  
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5.2. Umestitev avstrijskega sistema obravnavanja mladoletnikov brez spremstva  

 

S pojavom otrok brez spremstva se srečuje vseh 27 držav članic Evropske unije, vendar se 

nacionalne zakonodaje, politika in ukrepi za njihov sprejem in oskrbo – kljub obstoju številnih 

zavezujočih evropskih standardov na tem področju – razlikujejo med posameznimi državami. 

Skupni evropski zakonodajni kontekst tako ni resnično prispeval, da bi se zmanjšale vrzeli v 

zaščiti med različnimi državami članicami ter naredili koraki v smeri izboljšanja zaščite za 

mladoletnike brez spremstva (glej Delbos 2011; European Union Agency for Fundamental 

Rights 2010; European Migration Network 2010). Ravno nasprotno, kot opaža pravni 

zagovornik za otroke brez spremstva na Dunaju: »... azilna zakonodaja postaja bolj in bolj stroga. 

Imamo zakon iz leta 2005 in amandmaje k njemu – ki so večinoma povezani z integracijo 

evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo – le-te so zaostrile osnovni zakon. Prav tako je 

zakon iz leta 2005 strožji kot zakon iz leta 1997« (Wacher, 2010).  

           Sistemi zaščite, ki so vzpostavljeni v različnih evropskih državah, se razlikujejo glede na 

raven zaščite in obseg pravic, možnosti ureditve statusa za prebivanje in ostalih ključnih vidikov, 

potrebnih za učinkovito naslavljanje vprašanja mladoletnikov brez spremstva (npr. skrbništvo, 

vrnitve, dostop do dela in izobraževanja itd.); na splošni ravni pa lahko, tudi glede na 

prevladujoč profil mladoletnikov brez spremstva v posamezni državi, sisteme ločimo na:  

 sistem, temelječ na azilu,  

 sistem, temelječ na ekonomskih migracijah,  

 mešan sistem zaščite. 

 

        V državah Evropske unije, predvsem v državah severa in srednje Evrope, kamor spada tudi 

Avstrija, sprejmejo veliko število otrok iz držav, za katere so značilne vojne, konflikti, politična 

ali verska preganjanja in posledično veliko število iskalcev azila in beguncev, čemur je 

prilagojen tudi sistem sprejema, ki v prvi vrsti temelji na azilu – ta je tudi prevladujoča oblika 

zaščite, v katero so usmerjeni mladoletniki brez spremstva. Zaščita za otroke brez spremstva 

izven azila, v kolikor obstaja, je nesistematična ter v primerjavi z azilnim sistemom pogosto 

ponuja manjši obseg pravic. Na drugi strani, države na jugu Evrope – predvsem Španija in Italija 
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– razumejo in obravnavajo večino otrok brez spremstva skozi prizmo ekonomskih migracij
104

. 

Večina mladoletnikov brez spremstva v teh dveh državah prihaja iz Maroka in Alžirije, 

podsaharske Afrike in Vzhodne Evrope. Gre za države, za katere je splošno gledano značilna 

šibka ekonomija, težka družbena in ekonomska situacija, visoka stopnja brezposelnosti in 

nevzpostavljena vladavina prava. Število prosilcev za azil v Italiji in Španiji je zelo nizko, saj 

obe državi nudita otrokom zaščito izven azila, vključno z možnostjo pridobitve dovoljenja za 

bivanje. Otroci v teh državah so videni kot »nemočno« (Španija) in »ranljivi« (Italija), in kot 

takšni vključeni v del osrednjega sistema zaščite, ki je vzpostavljen za nacionalne otroke. Tretji 

model zaščite predstavlja mešani model, ki je npr. vzpostavljen v Belgiji in Franciji, v državah, 

ki prejmeta tako mladoletnike iz tradicionalnih »begunskih držav« kot ekonomske migrante, ter z 

nekaterimi odstopanji obema skupinama – tako iskalcem azila kot ostalim – nudita možnost 

ureditve statusa ter relativno širok spekter pravic. Takšen sistem, ki sicer najbolj odgovarja 

realnosti aktualnih migracij mladoletnikov brez spremstva, vendar še vedno kaže številne 

pomanjkljivosti, sta v zadnjih letih vzpostavili tudi Češka in Slovaška. 

           Na osnovi zgornje klasifikacije, avstrijski sistem obravnavanja mladoletnikov brez 

spremstva, spada v tradicionalen azilni sistem, povezan z dolgoletno tradicijo in zgodovino 

države kot prejemnice iskalcev azila in beguncev. Večina mladoletnikov brez spremstva je tako 

usmerjena v azilni sistem, ki predstavlja edino dolgoročno in sistematično vzpostavljeno 

strukturo, ki omogoča otrokom brez spremstva, da si kratkoročno in dolgoročno uredijo status v 

državi. Prevladujoč sistem obravnavanja otrok brez spremstva je skladen z zgodovinskim 

razvojem avstrijskega sistema, namreč o mladoletnikih brez spremstva se je v Avstriji prvič 

začelo govoriti leta 1990, na pobudo Urada visokega komisarja za begunce, ki je pripravil prvo 

okvirno študijo o otrocih brez spremstva beguncih v Avstriji ter izvedel nekaj delavnic na to 

temo. Ključen prispevek pri prepoznavanju pojava in njegovem naslavljanju pa je naredila 

študija, ki jo je izvedla nevladna organizacija Asylkoordination Österreich leta 1998, v 

sodelovanju z Unicefom. Študiji je leta 1999 sledila javna kampanja Človekove pravice za otroke 

begunce (nem. Menschenrechte für Kinderflüchtlinge), v okviru katere so bila pripravljena prva 

priporočila, vprašanje mladoletnih beguncev brez spremstva pa je postalo politično vprašanje 

(Pollheimer, 2007). Skladno z razvojem, kljub obstoju kriznega centra Drehscheibe oziroma 

posameznih mladinskih centrov socialnih služb na ravni provinc, reševanje problema 
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 Kljub temu so zelo redko poimenovani kot takšni.  
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mladoletnikov brez spremstva izven azilnega sistema ni urejeno sistematično. S posameznimi 

državami je vzpostavljeno bilateralno sodelovanje z matično državo (predvsem Bolgarijo in 

Romunijo), kjer pa je poudarek predvsem na čimprejšnji vrnitvi otroka brez spremstva v matično 

državo. Prav tako se mladoletniki brez spremstva, ki so izven azila, pogosto enačijo z 

mladoletniki brez spremstva žrtvami trgovine z ljudmi, čeprav to ne odraža popolnoma realnosti 

in razlogov za njihovo prisotnost na avstrijskem ozemlju
105

 (glej npr. European Migration 

Network 2010; ECPAT Austria 2010; Albrecht in drugi 2008). Azilni sistem, v katerega je 

napotenih večina mladoletnikov brez spremstva, je na drugi strani pogosto neprilagojen in 

neodziven za potrebe moldavskih mladoletnih migrantov brez spremstva oziroma ne zadovoljuje 

niti njihovih kratkoročnih potreb niti dolgoročnih načrtov. Tako v nadaljevanju naloge 

izpostavljamo tudi neskladja pri zaščiti otrok ter opozarjamo na mehanizme znotraj sistema, ki 

spodbujajo ranljivost mladoletnikov brez spremstva za zlorabe in izkoriščanja.  

 

5.2.1. Politični in zakonodajni okvir za mladoletnike brez spremstva v Avstriji   

 

Status otrok brez spremstva v Republiki Avstriji ureja Paket zakonov za tujce (nem. 

Fremdenrechtspaket), ki je vstopil v veljavo 1. januarja 2006.
 
Ta zakonodajni paket sestavljalo 

številni spremenjeni ali na novo oblikovani zakoni, ki urejajo vstop, bivanje in izgon tujcev ter 

njihov dostop do trga dela. Prav tako ti zakoni vsebujejo pravila in odločbe, ki se navezujejo na 

mladoletne migrante brez spremstva. Med njimi so najpomembnejši:  

 

Zakon o azilu 2005 (Asylgesetz 2005)
106

 določa osnovo za pridobitev statusa begunca ali 

subsidiarne zaščite ter vključuje varovala za zaščito pravic mladoletnikov brez spremstva, 

predvsem v povezavi z njihovim pravnim zastopanjem. Tako določa, da so mladoletniki brez 

spremstva upravičeni do pravnega zastopnika s strani Mladinske socialne službe, ki je odgovorna 

za spremljanje otrokovega azilnega postopka, spremljanje na intervjuje, pripravo pritožb itd. 

Prav tako zakon v 16. členu določa, da lahko mladoletnik nad 14. letom starosti sam vloži 
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 V strukture izven azila so v prvi vrsti usmerjeni mladoletniki, ki prihajajo iz držav Evropske unije (predvsem 
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prošnjo za azil, brez zakonitega zastopnika, medtem ko mora za mladoletnike, mlajše od 14. leta 

starosti, prošnjo vložiti pravni zastopnik.  

Zakon o tujcih (Fremdenpolizeigesetz 2005)
107

 določa splošne pogoje vstopa na avstrijsko 

ozemlje, vključno s posedovanjem veljavnega dokumenta in vize. Zakon tudi določa, da so 

mladoletniki nad 16. letom sposobni delovati ter vzpostavi pravno podlago, ki omogoča njihov 

pripor, pri čemer zahteva, da so mladoletniki v priporu ločeni od odraslih. Prav tako 

mladoletniki, starejši od 16. leta, niso upravičeni do pravnega zastopnika. Medtem ko zakon ne 

prepoveduje pripora za mladoletnike, je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo dve okrožni pismi 

(nem. Erlass des Bundesministerium für Inneres),
108

 v katerih prepoveduje pripor mladoletnikov, 

mlajših od 14 let, prav tako pa so v okrožnih pismih izpostavljeni dodatni standardi, ki jih morajo 

vzpostaviti v primeru pripora mladoletnika, starejšega od 14 let.  

 

  

Zakon o nastanitvi in bivanju (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005)
109

 omogoča izdajo 

dovoljenja za vstop v državo in bivanje na humanitarni osnovi. Pridobitev takšnega statusa 

omogoča osebam, ki nezakonito živijo v Avstriji – zaradi zavrnitve njihove prošnje za azil ali ker 

nimajo veljavnega dovoljenja za bivanje, vendar zaradi pravnih ali dejanskih razlogov ne morejo 

biti vrnjeni v matično državo –, da uredijo svoje bivanje v Avstriji.
110

 Osebe, ki pridobijo 

dovoljenje za bivanje na humanitarni osnovi, so upravičene do osnovne socialne podpore, otroci 

brez spremstva pa so upravičeni do oskrbe, primerne njihovim letom. Humanitarni status za 

najmanj šest mesecev lahko pridobijo tudi identificirane žrtve trgovine z ljudmi ali priče. 

Spremembe zakona, v veljavi od 1. 1. 2010, so vpeljale tudi nov status za mladoletnike brez 

spremstva na osnovi »posebne zaščite«, ki je lahko prav tako dodeljen žrtvam trgovine z ljudmi 

ali mladoletnikom brez spremstva, ki zaradi različnih dejavnikov ne morejo biti vrnjeni v 

matično državo. V času raziskave ni bilo podatkov, da bi bil takšen status dejansko dodeljen 

katerikoli osebi (Fronek 2010; Sax 2010). 
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 31.340/12-III/16/99, 9. december 1999; 31.340/17-III/16/00, 10. april 2000. 
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 V večini primerov predpogoj za dodelitev statusa predstavlja obstoječe družinsko ali zasebno življenje v Avstriji, 

kot zapisano v 8. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950), ter je 

povezano tudi z dolžino bivanja in obstoja družinskega življenja, stopnjo vključitve/integracije v družbo, povezavo z 

državo izvora, kaznivimi dejanji. Po sami definiciji naj družinsko življenje ne bi igralo pomembne vloge, kadar se 

odloča o otroku brez spremstva (Temesvari 2009, str. 27).  
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Sporazum o osnovni socialni podpori (Grundversorgungsvereinbarung 2004)
111

 je sporazum 

med zvezno vlado in devetimi provincialnimi vladami, ki uravnava pristojnosti, povezane z 

osnovno socialno podporo za iskalce azila, begunce, osebe brez državljanstva in osebe, ki ne 

morejo biti izgnane iz države zaradi pravnih ali drugih razlogov.
 
Do pravic, zapisanih v 

sporazumu, so tako upravičeni tudi mladoletniki brez spremstva, ki so izven sistema azila, v 

kolikor ne morejo biti vrnjeni v matično državo zaradi »dejanskih ali pravnih razlogov«, med 

drugim tudi v primeru, da ni mogoče vzpostaviti identitete otroka. Sporazum vključuje obsežne 

predpise, ki se navezujejo na oskrbo mladoletnikov brez spremstva, vključno z nastanitvijo, 

oblačili in zdravstveno oskrbo, kot tudi (samo za mladoletnike brez spremstva) psihološko 

podporo, dostop do izobraževanja, učenje nemškega jezika, razvoj integracijskega načrta, 

podporo v primeru združenja s starši, iskanja družine in pomoči v vsakdanjem življenju v obliki 

športnih in prostočasnih aktivnosti ali gospodinjskih opravil. Prav tako sporazum prepoznava 

različne oblike nastanitvenih struktur za mladoletnike brez spremstva.  

 

Zakon o zaposlitvi tujcev (Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975)
112 

regulira dostop iskalcev 

azila na avstrijski trg dela, vključno s pravili, ki določajo možnosti opravljanja pripravništva za 

mladoletnike brez spremstva. Na splošno v Avstriji zakonodaja, ki se navezuje tudi na otroke 

brez spremstva, prepoveduje zaposlitev otrok pod 15. letom starosti oziroma dokler ne končajo 

obveznega izobraževanja. Zaposlitev ali samozaposlitev ni dovoljena v prvih treh mesecih po 

tem, ko so vložili prošnjo za azil. Po preteku treh mesecev lahko otrok brez spremstva vstopi na 

trg delovne sile, ampak zgolj v kolikor lahko pridobi delovno dovoljenje, katerega pridobitev je 

omejena s kvotami in preizkusi usposobljenosti.  

 

Poleg zakonov in predpisov, vsebovanih v zakonodajnem »paketu za tujce«, je za mladoletnike 

brez spremstva relevanten tudi naslednji zakon:  

 

Avstrijski kazenski zakonik (Strafgesetzbuch 2004)
113

 vzpostavlja trgovino z ljudmi kot 

kaznivo dejanje ter določa, da kadar gre za mladoletno osebo, obstoj dejanja (rekrutiranje, 
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nastanitev, prevoz, ponujanje ali predaja) in namena (spolno izkoriščanje ali izkoriščanje za 

namene dela, preprodaja organov) predstavlja trgovino z ljudmi, pri čemer obstoj sredstev 

(prevara, uporaba sile, zloraba moči ali pozicija ranljivosti) ni relevanten. Zakon prav tako 

določa, da morajo biti mladoletniki, ki so žrtve trgovine z ljudmi, intervjuvani na način, ki 

upošteva njihova leta ter duševno in fizično stanje. 

 

5.2.2. Institucije in ukrepi za zaščito otrok brez spremstva 

 

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere ključne institucije ter zakonodajna področja, ki 

pomembno vplivajo na status mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije in ki so pomembna za 

njihovo dolgoročno integracijo.   

 

 Skrbništvo in pravno zastopništvo otrok 

Za pravno zastopanje in skrbništvo mladoletnih oseb, v primerih ko odrasli zaradi določenih 

razlogov ne morejo skrbeti za otroka, vključno za otroke brez spremstva s tujim državljanstvom, 

je odgovorna Mladinska socialna služba. Ta je odgovorna tako za skrbništvo mladoletnikov v 

azilnem sistemu, kot za mladoletnike izven azilnega sistema. Mladinska socialna služba/skrbniki 

so odgovorni za celovito oskrbo mladoletnikov, med drugim morajo skrbeti za njihovo fizično 

varstvo, nadzor, izobrazbo in razvoj (tako fizični, intelektualni kot duševni) ter spodbujati razvoj 

mladoletnikovih talentov, sposobnosti in interesov. Izvajanje skrbništva lahko Mladinske 

socialne službe predajo tretji osebi, vendar še vedno obdržijo splošno odgovornost za otroka. V 

kolikor ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, so lahko zakonsko preganjane, prav tako pa lahko 

sodišče prekine njihovo skrbništvo, če se je to izkazalo za neustrezno (Fronek, 2010). V praksi 

Mladinske socialne službe najpogosteje določijo posamezno osebo, na primer socialnega 

delavca, da deluje kot skrbnik posameznega otroka (Albrecht in drugi, 2008). 

            Mladinske socialne službe so vzpostavljene na regionalni ravni v okviru občin (nem. 

Magistrate) in distriktov (nem. Bezirkshatmannschaften), zaradi česar se tudi izvajanje 

skrbništva otrok brez spremstva med različnimi okrožji razlikuje (Pollheimer 2007, str. 6), 

najpogosteje pa je velik del njihovih obveznosti (neformalno) prenesenih kar na upravnike in 

socialne delavce v nastanitvenih centrih. Kot ugotavlja Fronek (2010), so razen redkih izjem 
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kontakti med mladoletniki in njihovimi skrbniki skoraj neobstoječi. Podobno potrjuje upravnica 

nastanitvenega centra za mladoletnike brez spremstva Don Bosco Pollheimer: »... skrbnica, .... 

ne bo imela nobene informacije. Lahko pogleda v dokumente, saj se sreča s fantom enkrat za 10 

minut in to je to. Vendar ni povsod tako, kot je na Dunaju v 23. okrožju. Če ni potrebe, se ne 

srečujejo bolj pogosto. Včasih se srečajo, če fant potrebuje njihov podpis ali predstavlja 

resnično težaven primer, v tem primeru je sicer bolj informirana, ... ampak mi še vedno izvajamo 

njene naloge.« (Pollheimer, 2010). Mladinske socialne službe oziroma skrbnik je odgovoren za 

skrbništvo tudi v primeru, ko mladoletniki zapustijo institucionalno oskrbo ali so v zaporu 

(Fronek, 2010), njihova reprezentacija pa se zaključi, ko mladoletnik dopolni 18 let. Takrat 

mladoletniku pošljejo obvestilo ter ga povabijo na zaključni pogovor. Z večino mladoletnikov 

potem izgubijo stik in informacije o njih (Wacher, 2010).  

 

 Pravica do izobraževanja 

Vsak mladoletnik brez spremstva je upravičen do največ 200 ur obiskovanja tečaja nemškega 

jezika, ki lahko poteka vzporedno ali je vključeno v šolski pouk (Fronek, 2010a, str. 5). Število 

brezplačnih ur je enako za vse, ne glede na predhodne znanje in izkušnje posameznika, vključno 

s tem, ali je posameznik predhodno obiskoval osnovno šolo ali ne. Te ure, kot opozarjajo številni 

strokovnjaki, ne zadostujejo za pridobitev zadostnega znanja nemščine (Pollheimer 2010; 

Wacher 2010). 

            Za šoloobvezne otroke, ki prebivajo v Avstriji, ne glede na njihovo nacionalnost (torej 

tudi za otroke brez spremstva), je osnovno šolanje obvezno: začne se s šestim letom in traja 

devet šolskih let (Zakon o obveznem šolanju 2006 – Schulpflichtgesetz 2006)
114

. Mladoletniki 

brez spremstva so ponavadi dodeljeni v razred, ki najbolj odgovarja njihovi ravni znanja in 

obvladanja nemškega jezika. Če je mladoletnik starejši, kot je minimalna starost šoloobveznih 

otrok, šola zanj ni obvezna. Obiskovanje osnovne, srednje ali poklicne šole je dovoljeno po 

sprejemu v azilni postopek. Nastanitveni centri podpirajo mladoletnike in jih poskušajo 

pripraviti, da spoznajo vrednost in nadaljujejo izobraževanje (Fronek 2010a, str. 8). Po 

končanem obveznem šolanju je vstop mladoletnikov v srednje šole odvisen od pripravljenosti 

posameznih šol, da sprejmejo mladoletnike brez spremstva; le-ti se najpogosteje vpišejo v nižje 

srednje šole ali poklicne šole in v zelo redkih primerih v višje srednje šole, do katerih težje 
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dostopajo tako zaradi hude konkurence kot slabega znanja nemškega jezika (Pollheimer 2007; 

Fronek 2010). 

 

 Možnost zaposlitve in dostop do trga dela 

Avstrijska zakonodaja, ki velja tudi za otroke brez spremstva, prepoveduje zaposlitev otrok pod 

15. letom starosti oziroma dokler ne zaključijo obveznega izobraževanja. Prav tako se 

mladoletniki ne morejo zaposliti ali samozaposliti v prvih treh mesecih po tem, ko so vložili 

prošnjo za azil. Kasneje lahko otrok brez spremstva iskalec azila vstopi na trg delovne sile, v 

kolikor lahko pridobi delovno dovoljenje, ki pa je pogosto omejeno s kvotami in preizkusi 

usposobljenosti (Zakon o zaposlitvi tujcev 1975 – Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975). 

Povpraševanje, tudi po sezonski zaposlitvi, je predvsem na Dunaju visoko med splošno 

populacijo, mladoletniki pa so pri pridobitvi možnosti za opravljanje sezonskega dela še dodatno 

omejeni zaradi pomanjkljivega znanja jezika (Pollheimer, 2010). Iskalci azila lahko izvajajo 

pomožne aktivnosti (čiščenje, delo v kuhinji itd.) v nastanitvenih centrih, kjer za opravljeno delo 

dobijo manjšo nagrado. Ta je odvisna od uprave nastanitvenih institucij (European Migration 

Network 2010, str. 10). Tako lahko na primer v Don Bosco hiši, za opravila na vrtu, selitev 

pohištva in podobna opravila, mladoletniki zaslužijo 5 evrov na uro in največ 100 evrov skupaj. 

Če otroci pridobijo status begunca ali subsidiarno zaščito, lahko vstopijo na trg dela, v kolikor 

izpolnjujejo pogoj minimalne starosti; prav tako lahko mladoletniki vstopijo na trg dela, če 

pridobijo status »posebne zaščite«, vendar so tudi pri tem omejeni s sistemom kvot (Sax, 2010). 

V veliki večini, v kolikor mladoletniki pridobijo subsidiarno zaščito, takoj začnejo iskati delo 

(Pollheimer, 2010). Prav tako je s strani mladoletnikov brez spremstva zaželeno poklicno 

usposabljanje, preko katerega lahko mladoletniki pridobivajo delovne izkušnje, medtem ko so še 

vedno v sistemu izobraževanja. Vendar, ker je tudi za poklicno usposabljanje potrebno delovno 

dovoljenje po sistemom kvot, je prav tako težko dosegljivo za mladoletnike brez spremstva 

(Pollheimer, 2010). 
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5.3. Vstop in sprejem mladoletnikov brez spremstva v sistem azila   

 

Za zakonit vstop v Avstrijo mora mladoletna oseba iz Moldavije, izpolnjevati splošne pogoje 

vstopa, vključno s posedovanjem veljavnega dokumenta in vize. V kolikor mladoletnik poseduje 

osebne dokumente z veljavno vizo, ima ustrezna finančna sredstva ter obstaja zadosten razlog za 

njegov vstop v Avstrijo, lahko v državo vstopi zakonito. Kadar teh pogojev ne izpolnjuje ali v 

državo ne vstopi na uradnih mejah, je njegov vstop nezakonit (Zakon o tujcih 2005 – 

Fremdenpolizeigesetz 2005).  

            Večina mladoletnikov brez spremstva v državo vstopi brez ustreznih dokumentov, na 

avstrijskem ozemlju pa jih pogosto identificira policija ali pa se – najpogosteje v prvem 

sprejemnem centru – kot mladoletnike brez spremstva identificirajo sami ter zaprosijo za azil. Ob 

identifikaciji mladoletnika morajo pristojne oblasti obvestiti socialno službo, pristojno za mlade. 

V primeru da želi mladoletnik zaprositi za azil, se ga napoti v prvi sprejemni center v 

Traiskirchnu, v katerem so mladoletniki nameščeni ločeno od odraslih v namestitvenih 

strukturah, posebej prilagojenih za mladoletnike (t. i. Hiša 9). Mladoletnik brez spremstva lahko 

vloži prošnjo ne glede na starost, pri čemer lahko mladoletniki, starejši od 14 let, vložijo prošnjo 

za azil sami, za mladoletnike pod 14. letom starosti pa mora prošnjo vložiti pravni svetovalec 

sprejemnega centra v Traiskirchnu, ki je odgovoren za pravno zastopništvo mladoletnikov brez 

spremstva od trenutka njihovega sprejema v center (Neumann 2010a; Temesvari 2010). 

           Azilna zakonodaja loči azilni postopek na dve fazi. Prva faza predstavlja fazo sprejema, 

ko se ugotavlja, ali je Avstrija odgovorna za obravnavo posamezne prošnje za azil (vključno z t.i. 

Dublin II uredbo)
115

. V tem obdobju se določi tudi starost otroka oziroma izvede ocena starosti, 

v kolikor obstaja sum o njegovi polnoletnosti. V drugi fazi je iskalec azila napoten v eno izmed 

nastanitvenih ustanov na ravni zveznih provinc; odgovornost za pravno zastopstvo mladoletnika 

pa se prenese na socialne službe za mlade na ravni regije oziroma provinc (Fronek, 2010). V tej 

fazi se določi tudi status mladoletnika oziroma razreši njegova prošnja za azil (mladoletnik lahko 

pridobi status begunca, subsidiarno zaščito ali katerikoli drug status, pri čemer razrešitev vloge 

pogosto traja tako dolgo, da velik del mladoletnikov prej dopolni polnoletnost in je njihova 

prošnja za azil obravnavana kot prošnja odraslih oseb. 
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            V kolikor otrok ne želi zaprositi za azil ali če obstaja sum trgovine z ljudmi, ga oblasti 

usmerijo v krizni center za mladoletnike brez spremstva brez urejenega statusa Drehscheibe, ki 

ga upravljajo Mladinske socialne službe na Dunaju. Poudarek centra je v prvi vrsti na vrnitvi 

mladoletnikov brez spremstva v matično državo. 

  

5.3.1. Prva faza: Sprejemni center   

 

Prvo fazo, v kateri je mladoletnik nastanjen v prvem sprejemnem centru v Traiskirchnu, 

sestavljajo sprejem, v okviru katerega se mladoletnika identificira, ocena starosti ter preveritev, 

ali mladoletnik izpolnjuje zahteve Dublin II uredbe.   

 

Ocena starosti 

Identifikacija mladoletnikov brez spremstva mora biti narejena prioritetno, splošno pa naj bi 

veljajo, da je oseba, ki trdi, da je mladoletna, tudi obravnavana kot takšna. V kolikor 

mladoletnike nepravilno identificiramo kot odrasle, ne bodo deležni polne zaščite, ki so je 

upravičeni po mednarodnemu pravu. V kolikor obstaja dvom o mladoletnosti osebe, se v tej fazi 

izvede postopek za ocenjevanje starosti, ki od 1. 1. 2010 temelji na trojni metodologiji, 

sestavljeni iz treh elementov: zdravniški pregled, analiza zobovja in rentgensko slikanje.
 

Rengentsko slikanje se lahko izvede zgolj s privolitvijo mladoletnika, vendar pa se zavrnitev 

sodelovanja pri ocenitvi starosti lahko upošteva kot negativen dokaz pri razrešitvi azilnega 

postopka (Temesvari, 2009). V kolikor starost otroka ne more biti točno določena, mora 

prevladati ugodnost dvoma (angl. benefit of the doubt)
116

. Po sprejemu v center se mora v 

primeru dvoma ocena starosti izvesti v roku treh dni, vendar v praksi, po besedah ge. Paier 

(2011), mladoletniki zaradi visokih stroškov ocene in velikega števila čakajo v prvem 

sprejemnem centru tudi več mesecev, preden je njihova starost določena, ter so pogosto nato po 

postopku vrnjeni nazaj v matično državo. V letu 2010, po uvedbi omenjene trojne metodologije 

ocenjevanja starosti, se je število primerov, ko so bile osebe po oceni starosti spoznane za 

odrasle, skoraj podvojilo. Leta 2010 je bil kar 247 mladoletnikom brez spremstva zavrnjen vstop 
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v azilni sistem, ker so bili spoznani za polnoletne (Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres, 2010)
117

.  

 

Tabela 5.4: Število prošenj za azil, vloženih s strani mladoletnikov brez spremstva v Avstriji  

 Spoznani za odrasle Odstotek Skupaj 

2010 247 26 % 934 

2009 123 10,3 % 1185 

2008 104 11,9 % 874 

2007 66 11,3 % 582 

2006 74 15,2 % 488 

Vir: prirejeno po Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2006), Republik 

Österreich Bundesministerium für Inneres (2007), Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres (2008), Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2009), Republik Österreich 

Bundesministerium für Inneres (2010) 

 

Dublin II uredba 

Poleg ocene starosti se v prvi fazi preverja tudi odgovornost Avstrije za obravnavanje posamezne 

vloge za azil po Dublin II uredbi,
118

 po katerih se vzpostavi, katera država je odgovorna za 

obravnavanje posamezne prošnje za azil. V kolikor mladoletnik prošnje za azil ni vložil v drugi 

državi EU, jo lahko vloži v Avstriji; če pa je prošnjo prej vložil v kateri drugi državi, ga lahko 

oblasti vrnejo v to državo. Podatkov o tem, koliko mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije je 

bilo vrnjenih v drugo državo EU po Dublin II uredbi, ni, strokovnjaki pa ocenjujejo, da se 

postopek v primeru moldavskih mladoletnikov ne izvaja pogosto
119

. Najbolj znani in sporni 

primeri vračanja otrok po Dublin II uredbi so bili primeri afganistanskih otrok, ki so nevede 

vložili prošnjo za azil v Grčiji, zaradi česar so težko začeli azillni postopek v Avstriji. Nekateri 

                                                           
117

 Številni strokovnjaki dvomijo v točnost ocene starosti, kot jo trenutno izvajajo oblasti (glej Albrecht in drugi 

2008; Separated Children in Europe Programme 2009; Fronek 2010). 
118

Dublin II uredba omogoča državam članicam EU, da v najhitrejšem času identificirajo državo članico Evropske 

unije, ki je odgovorna za obravnavanje posamezne prošnje za azil, prav tako postopek vzpostavi realne časovne 

omejitve za vsako fazo odločanja in zagotavlja, da je vsak prosilec obravnavan zgolj enkrat s strani zgolj ene države 

članice (Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev 

države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države).  
119

 Znan je le primer mladoletnika, ki je zaprosil za azil na Slovaškem, vendar po pogajanjih ni bil vrnjen na 

Slovaško po Dublin II uredbi  (Pollhemier, 2010) 
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med njimi so bili zaradi tega v priporu pridržani več tednov oziroma so morali ostati dalj časa v 

prvem sprejemnem centru (Pollheimer 2007, str. 2). Podobno kot postopek ocenjevanja starosti 

tudi Dublin II uredba pogosto povzroča psihološko breme zaradi negotovosti situacije, saj 

mladoletniki ne vedo, kaj se bo zgodilo z njimi oziroma kam bodo poslani po svojem prihodu v 

Avstrijo (Temesvari, 2009).  

 

Nastanitev in oskrba v prvem sprejemnem centru 

     V prvi fazi azilnega postopka je večina mladoletnikov brez spremstva nastanjenih v 

nastanitvenem centru (t. i. Hiši 9), specializiranem za sprejem in oskrbo mladoletnih fantov brez 

spremstva.
 
Hišo 9 upravlja nevladna organizacija Verein.Menschen.Leben, mladoletnikom pa 

ponuja nastanitev in 24-urno oskrbo. Dekleta brez spremstva so nastanjena ločeno v t. i. Hiši 

žensk/Hiši 8, v kateri so nastanjene iskalke azila, ki čakajo na nadaljnje odločitve, povezane z 

njihovo prošnjo za azil. Deklice, nastanjene v Hiši žensk lahko obiščejo Hišo 9 ali se udeležijo 

dogodkov, organiziranih v okviru te hiše (Neumann 2008; Neumann 2009; Neumann 2010). V 

kolikor v Hiši 9 ni dovolj prostih mest, mladoletnike nastanijo v glavni hiši, t. i. Hiši 1, kjer so 

nastanjeni odrasli iskalci azila. Slednje se je izkazalo za pogosto prakso v povezavi z 

mladoletniki brez spremstva iz Moldavije. Npr. leta 2008 in 2009 je bilo v prvem sprejemnem 

centru skupaj več kot 200 otrok, Hiša 9 pa ima samo 87 mest, zato jih je bil precejšen del – 

vključno z mladoletniki brez spremstva iz Moldavije – nastanjenih v Hiši 1, kjer so pogosteje 

izpostavljeni negativnim vplivom odraslih ter nimajo dostopa do ustreznih storitev, zagotovljenih 

posebej za mladoletnike brez spremstva (Neumann 2010a; Fronek 2010).   

            Center je leta 2008 skrbel za 592 mladoletnikov iz 36 različnih držav, največ jih je 

prihajalo iz Afganistana, Moldavije in Gambije. Leta 2009 se je število mladoletnikov brez 

spremstva zmanjšalo za 22,8 % na 457, v prvi polovici 2010 pa je bilo v nastanitvenem centru 

431 mladoletnikov, kar zopet predstavlja 71-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem 

leta 2009. V vseh treh letih, so otroci brez spremstva iz Afganistana predstavljali največjo 

skupino mladoletnikov brez spremstva, je pa v zadnjih dveh letih opaziti povečanje števila držav, 

iz katerih prihajajo mladoletniki – v prvi polovici leta 2009 je bilo v centru nastanjenih 29 

mladoletnikov iz različnih držav, ki so govorili 20 različnih jezikov, kar predstavlja precejšen 

izziv za njihovo oskrbo (Neumann 2010, str. 3–5).  
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           Glede na število vseh mladoletnikov iz Moldavije, sprejetih v azilni sistem, jih je bilo 

relativno malo nastanjenih v Hiši 9, specializirani za mladoletnike brez spremstva (Glej Tabelo 

5.5). 

 

Tabela 5.5: Število mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, nastanjenih v Hiši 9 

 2010 2009 2008 2007 

Sprejetih v azilni 

postopek* 

40 60 72 81 

Nastanjenih v Hiši 9   

** 

30 5 64 81 

Vir: prirejeno po Neumann (2008), Neumann (2009), Neumann (2010) 

*izključujoč mladoletnike, ki so se po oceni starosti izkazali za polnoletne  

** vključujoč vse mladoletnike v prvi fazi azila  

 

Potem ko je mladoletnik sprejet v Hišo 9, zaposleni v centru z njim opravijo razgovor, s katerim 

pridobijo osnovne podatke o posamezniku, med drugim tudi podatke o morebitnih zdravstvenih, 

pravnih ali psiholoških težavah. Prav tako mladoletniku razložijo azilni postopek, vsebino 

uradnih dokumentov ter mu podajo ostale podatke, povezane z njegovim bivanjem v Avstriji, 

vključno z informacijo, da »de facto ne morejo delati v Avstriji« (Neumann 2008, str. 5). 

Mladoletniki prav tako dobijo informacijski paket, v katerem so razložena pravila institucije ter 

njihove dolžnosti in odgovornosti, povezane z njimi (Neumann 2008; Neumann 2009; Neumann 

2010). Osebje centra sestavljajo strokovnjaki, ki delujejo na področju socialne oskrbe, prav tako 

je v centru zaposlen psiholog, odvetnik s polovičnim delovnim časom in podporno osebje. 

Socialni delavci so na razpolago 24 ur na dan in govorijo 13 različnih jezikov, vključno z 

romunskim jezikom (Neumann 2008, str. 5).  

            Po zakonu o azilu (Zakon o azilu 2005 – Asylgesetz 2005) morajo biti mladoletniki v 

najhitrejšem možnem času iz prvega sprejemnega centra napoteni v specializirane nastanitvene 

centre za mladoletnike brez spremstva na ravni provinc (druga faza azila), v katerih čakajo na 

dokončno odločitev na njihovo prošnjo za azil. Leta 2008 je bila povprečna doba bivanja v 

prvem sprejemnem centru 65 dni, 2009 se je podaljšala na 81 dni, v prvi polovici 2010 pa je 

znašala 48 dni (Neumann 2008; Neumann 2009; Neumann 2010). Za leto 2010 pa strokovnjaki 

opozarjajo, da mladoletniki – še posebej tisti, ki prihajajo iz Moldavije – zaradi uvedbe nove 
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metodologije ocenjevanja starosti čakajo v prvem sprejemnem centru tudi več mesecev na oceno 

starosti in so pogosto nato vrnjeni nazaj v matično državo (Paier, 2011). 

 

5.3.2. Druga faza: nastanitvene strukture na ravni provinc 

 

V kolikor je mladoletnik nad 14. letom uspešno opravil zgoraj omenjene postopke prve faze 

azila, ga bodo oblasti premestile v nastanitvene centre za mladoletnike brez spremstva v 

različnih provincah. Te upravljajo nevladne organizacije (NVO-ji) ali zasebna podjetja, s 

katerimi je država sklenila pogodbo ali koncesijo v okviru Sistema osnovne socialne podpore, ki 

ga je Avstrija razvila za tujce, ki potrebujejo pomoč in zaščito in je urejen s Sporazumom o 

osnovni socialni podpori (Grundversorgungsvereinbarung
 
2004)

120
. Odgovornost za skrb za 

mladoletnike brez spremstva je tako razporejena med državo in njenimi devetimi provincami. 

Prav tako je finančno breme porazdeljeno med državo in provincami v razmerju 6 : 4 (European 

Migration Network 2010, str. 71).  

              Mladoletniki so lahko – glede na njihove potrebe po nadzoru in oskrbi – napoteni v 

različne oblike specializiranih nastanitev. Idealno naj bi tako bili mladoletniki brez spremstva s 

psihološkimi težavami napoteni v centre, ki jim lahko nudijo dolgoročno psihološko in 

terapevtsko podporo. Otroke brez spremstva, ki potrebujejo ali so navajeni več svobode, naj bi 

napotili v manj nadzorovane oblike bivanja. O napotitvah naj bi odločali strokovnjaki in 

podporno osebje, ki se srečujejo na rednih srečanjih
121

 (Neumann 2008, str. 10; Neumann 2009, 

str. 10), vendar je v realnosti odločitev o premestitvi narejena predvsem glede na prosta mesta v 

nastanitvenih centrih. Zaradi tega so lahko mladoletniki napoteni v katerikoli center po Avstriji, 

kjer imajo v tistem trenutku prosto mesto. Kot je dejala Pollheimerjeva: »Centri sporočijo, da 

imajo prosta mesta /.../ in oseba z ministrstva za notranje zadeve odloči, kdo gre kam. Včasih 

imamo fante, ki imajo strice na Dunaju, potem so poslani sem. Če nimajo nikogar, jih lahko 

pošljejo kamorkoli.« (Pollheimer 2010) 

           Na Dunaju so nastanitveni centri v oskrbi Dunajskega socialnega sklada (nem. Fonds 

Soziales Wien), ki vodi pet institucij, v katerih lahko nastanijo 80 mladoletnikov brez spremstva. 

                                                           
120

 Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG, GVV, v verziji BGBl. 80/2004. 
121

 Vključno s predstavniki Mladinskih socialnih služb, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve ter zaposlenimi 

v sprejemnem centru.  
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NVO-ji Caritas, Don Bosco, Verein ZeitRaum in Integrationshaus v imenu občine Dunaj 

ponujajo eno rezidenčno enoto, dva hostla in dve nadzorovani rezidenčni enoti za oskrbo in 

nastanitev mladoletnikov brez spremstva (Albrecht in drugi, 2008, str. 108–109). 

 

Tabela 5.6: Število premestitev iz Hiše 9 v nastanitvene centre
122

  

       

 
 2008 

2008 % 

2009 2009 % 2010 (prva 

polovica) 

2010 (prva 

polovica) 

Premeščeni 331 57,47 267 65,75 150 40,65 

Izginili v roku 48 ur 76 13,19 41 9,25 63 17,07 

Prisotni na poimenskem klicanju 61 10,59 25 6,25 29 7,86 

Pripor pred deportacijo  23 3,99 20 5 23 6,23 

Izključeni iz sprejemnega 

centera 
22 

3,82 
7 1,75 

3 0,81 

Niso prišli na premestitev 14 2,43 4 1 4 1,08 

Zaradi ugotovljene polnoletnosti 

na intervjuju premeščeni v Hišo 

1 

11 

1,90 

2 0,5 

81  21,95 

Odšli v zasebno nastanitev  8 1,39 1 0,25 1 0,27 

Zaradi polnoletnosti po oceni 

starosti premeščeni v Hišo 1 
7 

1,22 
2 0,5 

11  

V priporu  7 1,22    4 1,08 

Drugo 16 2,78 49 9,75   

Skupaj premeščenih 576 100,00 % 398 100 % 369 100 

Vir: prirejeno po Neumann (2008, str. 10–11); Neumann (2009, str. 21); Neumann (2010, str. 23) 

 

           Kot lahko razberemo iz zgornje tabele (glej Tabelo 5.6), relativno nizko število 

mladoletnikov brez spremstva vstopi v drugo fazo azila oziroma so premeščeni v nastanitvene 

ustanove v različne province. Leta 2008 je bilo od 592 otrok brez spremstva, ki so bili nastanjeni 

v Hiši 9, zgolj 331 napotenih naprej v drugo fazo, 151 pa je center v Traiskirchnu zapustilo 

predčasno. Od leta 2010 se je število otrok, ki so izginili iz sprejemnega centra, povečalo (v 

večini primerov v prvi fazi azila) – tako je leta 2010 med azilnim postopkom v prvi fazi izginilo 

91 otrok, leta 2009 pa 71. Nekaj mladoletnikov je med sprejemom postalo polnoletnih ali pa so 

jih za polnoletne spoznali med intervjujem, drugi so bili iz centra izključeni ali pa privedeni v 

                                                           
122

 Tabela vključuje mladoletnike brez spremstva, ki so bili sprejeti in nastanjeni v Hiši 9. Vendar število otrok, 

nastanjenih v tej hiši, ni skladno s številom vseh mladoletnikov brez spremstva, ki so vstopili v prvo fazo azila, saj 

so bili ti nastanjeni tudi v Hiši 8 (deklice) ali v primeru prostorske stiske v Hiši 1. 
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zapor zaradi kaznivih dejanj. Med zadnjimi naj bi bilo tudi nekaj moldavskih mladoletnikov 

(Neumann, 2010a). 

           Otroci se pogosto za odhod iz centra odločijo tudi zaradi strahu pred takojšnjim priporom 

pred deportacijo. Pripor pred deportacijo oblasti pogosteje izvajajo od leta 2010, ko so v prvih 

šestih mesecih leta z namenom deportacije priprle 23 otrok. Za primerjavo – v vseh prejšnjih 

letih je bilo zgolj 20 otrok priprtih z namenom deportacije (Separated Children in Europe 

Programme 2009). Na drugi strani je razen omenjenih statistik zelo malo podatkov o prisilnih 

deportacijah mladoletnikov oziroma njihovi dejanski implementaciji. Po obstoječih podatkih je 

večina deportacij povezanih z oceno starosti oziroma če je bil posameznik v času sprejema v azil 

prepoznan kot odrasla oseba, s čimer izgubi pravico do mehanizmov, ki ščitijo pred prisilno 

vrnitvijo mladoletnike.   

       Kljub temu da statistike o številu izginotij/odhodov mladoletnikov iz prvega sprejemnega 

centra, ki bi bile razčlenjene glede na nacionalnost mladoletnikov, niso na voljo, pa je jasno, da 

mladoletniki iz posameznih držav (Moldavija, Kitajska) izginejo pogosteje kot ostali (npr. iz 

Afganistana, Sudana), nad čemer so izrazili skrb tudi številni strokovnjaki (Fronek 2010; 

Pollheimer 2010; Neumann 2010). Na zelo nizko število otrok iz Moldavije, ki vstopijo v drugo 

fazo azilnega sistema, opozarjajo tudi številke, pridobljene z vprašalnikom, ki smo ga poslali 

nastanitvenim centrom za mladoletnike brez spremstva, v katerem smo predstavnike centrov 

spraševali, koliko mladoletnikov iz Moldavije so gostili med letoma 2007 in 2010. Z vprašalniki 

je bilo identificiranih zgolj 24 mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, ki so bili napoteni v 

nastanitvene centre na ravni province – torej so vstopili v drugo fazo azila
123

. 

 

 

5.4. Mladoletniki izven azilnega sistema 

  

Če policija ali drug organ identificira mladoletnika, ki ne želi vložiti prošnje za azil ali za njega 

obstaja sum, da je žrtev trgovine z ljudmi, o tem obvesti mladinske socialne službe, ki morajo za 

vse mladoletnike, ne glede na njihov status, določiti skrbnika. Prav tako morajo v sodelovanju s 

                                                           
123

 Podatki niso na voljo za šest nastanitvenih centrov, zaradi česar številka ne odraža dejanskega števila 

mladoletnikov iz Moldavije, ki so vstopili v dugo fazo azila. Prav tako je mogoče, da so nekateri mladoletniki živeli 

izven azilnih struktur ter imeli registriran samo poštni predal na naslovu nevladne organizacije Ute Bock, kamor so 

dobivali informacije, povezane z azilom (za več o Ute Bock glej Fraubock). 
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skrbnikom analizirati in oceniti stanje mladoletnika ter določiti, kaj je v njegovem najboljšem 

interesu (Albrecht in drugi, 2008, str. 71). Vendar v realnosti obstaja zelo malo informacij o 

dejanski ureditvi in sprejemu za otroke brez spremstva, ki niso iskalci azila. Za te mladoletnike 

je pristojna zgolj ena institucija – krizni center Drehscheibe –, ki ga vodijo mladinske socialne 

službe na Dunaju. Center ima sloves in tudi deluje kot specializirana institucija za otroke brez 

spremstva, ki ne vložijo prošnje za azil, predvsem za posameznike, za katere obstaja sum, da so 

žrtve trgovine z ljudmi; prav tako so v to institucijo napoteni mladoletnike iz držav Evropske 

unije, med njimi romunski in bolgarski mladoletniki brez spremstva, ki ne morejo zaprositi za 

azil. Njihova prisotnost v Avstriji se je povečala po vstopu Romunije in Bolgarije v Evropsko 

unijo, ko so prost prehod izkoristile kriminalne mreže, ki so pomagale otrokom, da so lahko v 

državo vstopili s trimesečno turistično vizo, tam pa so jih tam izkoriščale za žeparstvo, krajo in 

otroško prostitucijo (Ceipek, 2010). Prav tako so bili v centru nastanjeni mladoletniki iz 

Madžarske, Moldavije, Ukrajine, Gruzije, Azerbajdžana in Češke.  

           V kolikor mladoletnika brez spremstva, ki ne želi ali ne more zaprositi za azil oziroma za 

njega obstaja sum trgovine z ljudmi, identificirajo izven Dunaja, naj bi ga naslovili v relevantne 

institucije v posamezni provinci (Albrecht in drugi 2008, str. 78). Vendar te institucije niso 

ustrezno opremljene za oskrbo mladoletnikov brez spremstva, še toliko manj, v kolikor za njih 

obstaja sum trgovine z ljudmi (Sax 2010; Winkler 2011). Krizni center na Dunaju Drehscheibe 

lahko začasno namesti do 10 mladoletnikov, za katere skrbi pet socialnih pedagogov. Vsakemu 

otroku nudi nastanitev, obleko in po potrebi psihološko oskrbo (Temesvari 2009, str. 36). Ko 

mladoletnik vstopi v center, zaposleni najprej poskušajo – v sodelovanju z izbrano ambasado – 

identificirati mladoletnika ter organizirati njegovo vrnitev v matično državo (Albrecht in drugi, 

2008). Vrnitev tako center kot tudi avstrijske (kriminalistične) oblasti razumejo kot primarno in 

najboljšo rešitev za otroke brez spremstva, ki so izven azila, vključno z žrtvami trgovine z 

ljudmi. Sistem bilateralnega sodelovanja, ki omogoča takojšno vrnitev mladoletnikov v matično 

državo, je trenutno vzpostavljen z Bolgarijo in Romunijo,
124

 pri čemer pa center in oblasti 

raziskujejo možnosti, da bi sodelovanje vzpostavili tudi z ostalimi državami, tudi Moldavijo in 

Mongolijo (Ceipek, 2010). V kolikor otroka ne morejo vrniti (npr. v primeru, da ne morejo 

identificirati njegove družine ali ker v matični državi ni ustrezne institucije, ki bi sprejela 

                                                           
124

 Strokovnjaki opozarjajo, da se mehanizem bilateralnega vračanja mladoletnikov v Romunijo trenutno sooča z 

številnimi finančnimi težavami, ki resno ovirajo njegovo delovanje in trajnost (Neumann 2010; Sax 2010).  



 

                                                                               

 

112 

 

mladoletnika), mu krizni center nudi podporo pri pridobitvi dovoljenja za prebivanje – 

najpogosteje na humanitarni osnovi (Temesvari 2009, str. 36). Trgovina z ljudmi do sedaj ni 

predstavljala zadostne osnove za dodelitev statusa begunca ali subsidiarne zaščite, so pa v času 

pisanja naloge tri žrtve trgovine z ljudmi zaprosile za azil in čakajo na odločitev o svoji prošnji 

na prvi in drugi stopnji (Nowak 2010; Sax 2010). 

            Krizni center je odprta institucija, v katero mladoletnike brez spremstva ponavadi privede 

policija, velik delež otrok pa iz centra izgine kmalu po njihovem sprejemu. Skoraj 100-odstotna 

stopnja odhodov/izginotij je značilna tudi za mladoletnike brez spremstva iz Moldavije. Po 

podatkih centra je od 30 moldavskih otrok brez spremstva, ki so bili privedeni v center v letih 

2006–2011, zgolj eden ostal v centru dalj časa – tudi zato, ker obstajajo objektivni razlogi, zaradi 

katerih ga ne morejo vrniti v matično držav (Ceipek, 2010). Ob izginotju mladoletnika brez 

spremstva center v roku 24 ur o tem obvesti lokalno policijo. V kolikor je mladoletnik starejši od 

14 let, policijo o izginotju obvestijo v roku 48 ur. Ob izginotju policija pridobi vse dostopne 

podatke o mladoletniku (ime, starost, slika itd.) ter sproži postopek iskanja. Ob sprejemu v krizni 

center otroci dobijo tudi kartonček, na katerem je mladoletnikov naslov in slika in ki omogoča 

lažjo identifikacijo mladoletnika izven centra. Prav tako pa kartica omogoča vzpostavljanje 

kontakta s centrom Drehscheibe (Albrecht in drugi, 2008).  

 

5.5. Mladoletni migranti brez spremstva iz Moldavije: obseg in ključne značilnosti  

 

V nadaljevanju disertacije na kratko opišemo ključne značilnosti migracij mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije, ki smo jih na avstrijskem ozemlju identificirali v okviru raziskave. 

Podatke smo pridobili z vprašalniki ter polodprtimi in odprtimi intervjuji, izvedenimi s 

strokovnjaki, ki delujejo na področju mladoletnikov brez spremstva
125

. 

 

Obseg mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije 

Velik del mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, identificiranih na ozemlju Avstrije, vstopi 

v azilni sistem, kjer predstavljajo statistično relativno vidno skupino mladoletnikov brez 

spremstva. 
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 V okviru raziskave je bilo identificiranih 24 mladoletnikov, ki so bili nastanjeni v centrih na ravni provinc, ter 11 

mladoletnikov, ki so bili v obdobju 2007–2010 nastanjeni v kriznem centru Drehscheibe.  
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Tabela 5.7: Mladoletniki brez spremstva iz Moldavije v azilnem sistemu 

 Mlajši od 14 let Mlajši od 18 let Skupaj 

2010 2 40 42 

2009 1 59 60 

2008 11 61 72 

2007 7 59 66 

2006 0 22 22 

Vir: prirejeno po Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2006), Republik 

Österreich Bundesministerium für Inneres (2007), Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres (2008), Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2009), Republik Österreich 

Bundesministerium für Inneres (2010) 

 

           Leta 2010 je 42 moldavskih mladoletnikov brez spremstva zaprosilo za azil, kar, za 

mladoletniki iz Nigerije in Afganistana, predstavlja tretjo največjo skupino mladoletnikov brez 

spremstva. Leta 2009 je 60 moldavskih mladoletnikov zaprosilo za azil, takoj za Rusijo (62), 

Nigerijo (118) in Afganistanom (431). V letih 2008 in 2007 pa so Moldavci takoj za 

Afganistanci predstavljali drugo največjo skupino – z 72 mladoletniki leta 2008 ter 66 

mladoletniki leta 2007. Leta 2006 je bilo mladoletnikov iz Moldavije bistveno manj, zgolj 22, 

kar je predstavljalo peto največjo skupino mladoletnikov brez spremstva. Prevladujejo 

mladoletniki med 14. in 17. letom starosti, zgolj leta 2008 in 2007 je bil večji delež 

mladoletnikov pod 14. letom starosti. Za te obstaja sum, da so bili izkoriščeni za izvajanje 

manjših kaznivih dejanj s strani organiziranih kriminalnih mrež, za katera, ker so mlajši od 14 

let, ne morejo biti kazensko odgovorni (Ceipek 2010; Tatzgern 2011). 
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Tabela 5.8: Mladoletniki brez spremstva iz Moldavije v azilnem sistemu glede na mesec prihoda 

 J F M A M J J A S O N D Skupaj 

2010  1 6 5 5 7 6 2 9  1  40 

2009 6 4 6 1 6 3 2 5 9 8 4 6 60 

2008 1 1 4 7 4 10 10 16 13 4 2  72 

2007  2  6 1 3 12 14 14 11 3  59 

2006 1      7 3 1 3 4 3 22 

Vir: prirejeno po Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2006), Republik 

Österreich Bundesministerium für Inneres (2007), Republik Österreich Bundesministerium für 

Inneres (2008), Republik Österreich Bundesministerium für Inneres (2009), Republik Österreich 

Bundesministerium für Inneres (2010) 

 

           Več moldavskih mladoletnikov brez spremstva zaprosi za azil v pomladnih in poletnih 

mesecih, predvsem med aprilom in oktobrom (glej Tabelo 5.8), ko pričakujejo tudi večje 

možnosti za delo in zaslužek (Neumann 2010a). Kljub relativno velikemu številu mladoletnikov 

brez spremstva iz Moldavije v Avstriji, študija Froneka opozarja, da imajo ti mladoletniki zgolj 

minimalne možnosti pridobitve statusa begunca ali subsidiarne zaščite (Fronek, 2010). Prav tako 

je za njih značilna velika stopnja izginjanja iz nastanitvenih centrov ter vključenosti v kazniva 

dejanja, o čemer podrobneje govorimo v nadaljevanju.  

            Poleg mladoletnikov, ki vstopijo v sistem azila, so bili moldavski mladoletniki brez 

spremstva identificirani tudi s strani kriznega centra Drehscheibe, ki je od leta 2006 gostil 30 

moldavskih mladoletnikov, med njimi 8 leta 2010. Večino je v center pripeljala policija, ki po 

ocenah direktorja kriznega centra, uspešno identificira zgolj 15–20 % vseh mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije, ki so prisotni na ozemlju Avstrije. To pomeni, da je realen obseg 

njihove prisotnosti precej večji, kot nam to pokažejo dostopne številke (Ceipek, 2010). Prav 

tako, kljub splošnemu prepričanju in opisovanju mladoletnikov, nastanjenih v kriznem centru 

Drehscheibe, kot žrtev trgovine z ljudmi, je podrobna analiza 11 primerov mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije pokazala, da je bilo med njimi šest iskalcev azila, ki so bili ob času 

sprejema uradno nastanjeni v sprejemnem centru Traiskirchen. Dva od teh so ujeli pri kraji za 

osebne potrebe (alkohol), dva mladoletnika sta dobila negativno odločitev na prošnjo za azil in je 
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bil proti njima sprožen postopek prisilne deportacije, v enem primeru govorimo o otroku z 

mandatom ter zgolj v dveh primerih o sumu trgovine z ljudmi. 

 

Motivacije in razlogi  

 

Življenjske razmere otrok pred odhodom, vključno z ekonomskimi razlogi, povezanimi z 

iskanjem dela in pridobivanjem dohodka, so najpogostejši motiv in razlog za migracije, ne glede 

na to, ali migracije predstavljajo lastno odločitev in pobudo otrok, pobudo staršev ali sum 

trgovine z ljudmi. Odločitev je pogosto povezana z omejenimi možnostmi v matični državi, na 

katere dodatno vplivajo družbeni faktorji, povezani z neurejenimi družinskimi razmerami 

(bolezen družinskega člana, smrt ali izguba družinskega člana ali obeh staršev oziroma življenje 

v institucijah), ter želja po uspehu in življenju v Evropi. Ti splošni razlogi, ki se pojavljajo pri 

vseh mladoletnikih brez spremstva, so bili v treh primerih povezani z iskanjem in željo po 

finančni podpori družine v matični državi. 

 

Tabela 5.9: Motivacija za odhod in splošne razmere, ki so spodbudile odhod mladoletnikov 

Otrokova motivacija za odhod  Splošne razmere, ki so spodbudile odhod 

Zadovoljitev osnovnih potreb Osnovne potrebe 

Pričakovanje zaposlitve in dohodka Neurejene družinske razmere 

Želja po pomoči svoji družini Življenje v instituciji, smrt staršev 

Pritisk s strani vrstnikov Pomanjkanje priložnosti za delo in 

dohodek 

Želja po pustolovščini Nezmožnost usposabljanja in 

izobraževanja 

Želja po življenju v Evropi Brez perspektive 

Poslan s strani staršev Pobeg pred fizično zlorabo in 

izkoriščanjem 

Želja po uspehu (npr. v nogometu ali borilnih 

veščinah) 

 

Vir: Ramšak, lastna anketa (2012) 

 

            Kot prikazujejo primeri mladoletnih migrantov (glej Tabelo 5.9), so vzroki in motivi za 

migracije zapleteni in večstranski, povezani tako z ekonomskimi, socialnimi in tudi političnimi 

dejavniki (npr. tudi z neustreznim upravljanjem z migracijami). Pri tem pritisk, ki ga lahko 
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povzroči iskanje ekonomskih priložnosti in z njimi povezana pričakovanja, ni zanemarljiv, saj 

lahko takšni pritiski, v kolikor niso naslovljeni, pogosto onemogočijo implementacijo 

integracijskega načrta za otrokovo prihodnost. To velja predvsem za mladoletnike, katerih 

migracijski cilj je, da delajo in hitro zaslužijo denar, tako za lastno uporabo ali pa za pomoč 

svojim družinam doma. Kot pravi Neumann (2010a), mladoletniki iz Moldavije v veliki večini 

»... želijo pridobiti denar. Ponavadi pridejo poleti, ko je tudi več možnosti za delo. Nekateri 

fantje so bili zelo mladi, živeli so v centrih, vendar jih niso marali.« Ekonomski dejavniki in 

iskanje priložnosti, ki jih nimajo v matični državi, lahko, v kolikor ostanejo nenaslovljeni, 

pomembno prispevajo k večji ranljivosti mladoletnikov za zlorabe in izkoriščanja. Prav tako 

lahko »mandat« mladoletnika (samopostavljen ali postavljen s strani družine) za otroke 

predstavlja tudi močan psihološki pritisk. Fronek (2010) tako ugotavlja, da zelo omejene – skoraj 

nične – možnosti za zakonito delo, skupaj z otrokovimi pričakovanji, povezanimi z Evropo in 

državo, kot je Avstrija, kjer pričakujejo veliko več možnosti za delo in zaslužek, poglabljajo 

njihovo ranljivost za vključevanje v nezakonito delo in kazniva dejanja, kot so vlomi, kraja in 

žeparstvo. Prav tako so s tem pogosto povezana tudi njihova izginotja iz centrov.  

            Podatki, pridobljeni z intervjuji in vprašalniki, nam pokažejo tudi, kako vodilni 

strokovnjaki na tem področju razumejo in konstruirajo mladoletne migrante brez spremstva in 

njihove življenjske izkušnje, kot tudi, kako so mladoletni migranti iz Moldavije predmet 

številnih pozicioniranj in vpleteni v številne diskurze. Razlika pri dojemanju mladoletnikov je 

predvsem opazna med posamezniki, ki so v neposrednem stiku z mladoletniki brez spremstva – 

predvsem predstavniki obeh sprejemnih centrov Drehscheibe in Traiskirchen, ki so najbolj v 

stiku z mladoletnimi migranti brez spremstva iz Moldavije – in ostalimi akterji, ki delujejo na 

tem področju. Prvi jasno priznavajo agencijo (angl. agency) mladoletnikov, njihovo vlogo pri 

izvedbi samih migracij, kot tudi namen migracij (iskanje dela, boljših življenjskih pogojev), in 

kljub temu da se nekateri navezujejo na vprašanje otrokovih pravic (predvsem posamezni 

strokovnjaki iz nastanitvenih centrov na ravni provinc), med njimi ni zaznati velikega poudarka 

na razumevanju mladoletnikov kot žrtev. Na drugi strani pa vzbuja skrb pomanjkanje 

razumevanja za širšo sliko vzrokov in okoliščin, ki vodijo mladoletnike brez spremstva v 

migracije, ter predvsem razumevanja mehanizmov, ki spodbujajo njihovo prestopništvo, ko so v 

Avstriji. Projekcija otrok kot pasivnih žrtev, potrebnih pomoči, se pojavi predvsem v pogovorih s 

strokovnjaki, ki delujejo na področju trgovine z otroki/ljudmi. Pri tem razumejo mladoletnike 
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brez spremstva iz Moldavije predvsem v vlogi žrtev in poudarjajo vpletenost odraslih 

posrednikov v njihove migracije, kljub temu da so osebno naleteli na zelo malo, oziroma na 

noben dejanski primer trgovine z otroki iz Moldavije.  

            Velik del intervjuvanih strokovnjakov sicer priznava, da so ekonomski razlogi ključni za 

migracijo mladoletnikov brez spremstva v Avstrijo, vendar pa je problematična raven 

poglobljenega razumevanja ključnih ljudi (tako tistih, ki neposredno delujejo z mladimi migranti, 

kot tistih, ki so na položajih odločanja) o razmerah ter kontekstu, v katerem se migracije 

odvijajo. Motive za migracije je potrebno razumeti vsaj na treh ravneh: makro-, mikro- in 

mezoravni. Torej je potrebno razumeti tako politične, ekonomske, geografske ter družbene 

dejavnike, ki vplivajo na migrante (makroraven); odnose v skupnosti in med ljudmi (mezoraven) 

ter osebne karakteristike in svobodo/možnost za odhod posameznika (mikroraven) (Congress 

2010, str. 25–30). Pri tem lahko pogosto opazimo osredotočenost socialnih delavcev in 

nevladnega sektorja na sedanjost, torej da bi pomagali mladim migrantom, da se soočijo s svojo 

trenutno situacijo, pri čemer pogosto ne preučijo dovolj okolja in izzivov, s katerimi so se 

migranti soočali pred migracijo ali ob tranzitu. Brez poglobljenega razumevanja dejavnikov in 

motivov, ki spodbudijo posameznika na neznano pot, pa je težko vzpostaviti ustrezne ukrepe, ki 

bi učinkovito prispevali k izboljšanju razmer za mladoletne migrante brez spremstva in naredili 

migrantsko izkušnjo pozitivno, tako za migranta samega kot za matično državo in državo 

gostiteljico. 

 

5.5.1.  Ključne skupine mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije  

 

Primeri otrok brez spremstva iz Moldavije, ki so bili vključeni v raziskavo, jasno kažejo, da 

populacija mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije ni homogena, kar zahteva od primera do 

primera oblikovano podporo in ukrepe za njihovo zaščito, ki upoštevajo mladoletnikove 

takojšnje potrebe kot tudi načrte za prihodnost. Glede na pridobljene podatke lahko (glede na 

prevladujočo značilnost) ločimo tri skupine mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije:
126

  

1. mladoletnike, za katere Avstrija ne predstavlja države destinacije (mladoletnike v 

tranzitu);  

                                                           
126

 Za boljši vpogled in ilustracijo vsaki skupini ali značilnosti dodajam primer mladoletnika/ov, katerih profil 

ustreza posamezni skupini.  
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2. mladoletnike, ki se želijo vključiti v avstrijsko družbo, vendar se morajo pri tem soočiti s 

številnimi nepremagljivimi administrativnimi ovirami; ter  

3. mladoletnike, za katere je značilna visoka stopnja vključevanja v kazniva dejanja. 

           Pri tem moramo poudariti, da lahko nekateri mladoletniki spadajo v več skupin, saj je 

predvsem vpletenost v nezakonite dejavnosti značilna tako za mladoletnike v tranzitu, kot tiste, 

za katere Avstrija predstavlja državo destinacijo. 

 

Ad 1) Mladoletniki brez spremstva v tranzitu 

Avstrija za velik del mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije predstavlja prehodno državo, ki 

jo prečkajo na svoji poti do države destinacije, ki je najpogosteje Italija. V Italiji, kjer je tudi 

relativno velika romunsko govoreča skupnost, lahko mladoletniki brez spremstva pridobijo 

dovoljenje za prebivanje tudi izven sistema azila, kar strokovnjaki pogosto navajajo kot ključni 

dejavnik izbire (angl. pull factor) države destinacije (Frontex 2010, str. 27). V Italiji je tudi 

največ moldavskih migrantov med vsemi državami Evropske unije, zaposlujejo pa se predvsem v 

storitvenem sektorju. Italijo je večina vprašanih navajala tudi kot državo, za katero mladoletniki 

menijo, da bodo imeli več priložnosti za opravljanje (ne)zakonitega dela. Prav tako ima država 

šibak nadzor nad organiziranim kriminalom, ki preži na mladoletnike na njihovi poti ali jih v 

izvajanje kaznivih dejanj novači že v matični državi (Tatzgern 2011, Ceipek 2010, Fronek 2010). 

Med mladoletniki, ki prečkajo Avstrijo, prevladujejo mladoletni migranti brez spremstva, ki 

potujejo samostojno, z namenom, da najdejo delo ali doživijo pustolovščino. V kolikor so med 

svojim potovanjem identificirani s strani oblasti, pogosto zaprosijo za azil, vendar kmalu potem 

zapustijo center za iskalce azila in nadaljujejo svojo začrtano pot. Zaradi narave migracij se 

pogosto vključijo v nezakonite aktivnosti ali se pridružijo kriminalnim združenjem, ki jih lahko 

na poti izkoristijo.  

            V kolikor Avstrija ne predstavlja države destinacije za mladoletnike brez spremstva, jih 

velik delež odide iz sprejemnih centrov – predvsem iz Traiskirchna in kriznega centra 

Drehscheibe. Odidejo tudi po nekaj urah, potem ko so bili pripeljani v center. Zaradi številnih 

primerov, ko mladoletniki iz centra izginejo zelo kmalu po svojem prihodu, obstajajo zgolj 

omejeni in pomanjkljivi podatki o tej skupini in njihovih ključnih značilnostih
127

. Ti mladoletniki 

predstavljajo velik del migracij mladoletnikov brez spremstva v Avstriji. 
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 Za več glej npr. Save the Children Italia (2005). 
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           Poleg otrok migrantov brez spremstva strokovnjaki opozarjajo, da manjše število 

mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije potuje preko Avstrije organizirano, z namenom, da 

bodo v Italiji izkoriščeni za izvajanje nezakonitih aktivnosti – v teh primerih gre za sum trgovine 

z ljudmi. Posamezniki ali skupine z mladoletniki stopijo v stik že v Moldaviji (tudi preko že 

vpletenih prijateljev) ter jih povabijo v Italijo s ponudbo za kratkoročno delo ali za sodelovanje 

pri manjših nezakonitih dejanjih. Mladoletniki potujejo v Italijo z običajnimi prevoznimi sredstvi 

– avtom, avtobusom ali pogosteje z vlakom –, meje prečkajo peš oziroma s pomočjo tihotapcev. 

Prevladuje pot Odesa – Bukarešta – Dunaj – od koder mladoletniki potujejo v vsa večja 

italijanska mesta. Mladoletniki potujejo samostojno, kontaktna oseba pa jim po besedah g. 

Ceipeka (2010) na ključnih migracijskih točkah (npr. na Dunaju), da navodila, kako naj 

nadaljujejo pot. »Pojdi na Westbahnhof in najdi moža v črni majici, ... bodi tam ob ... itd.« 

(Ceipek 2010) Med potjo so z mladoletniki najpogosteje v navezi preko vzhodnoevropske 

klepetalnice MIRK (Ceipek 2010; Tatzgern 2011). 

 

P1: 16-letnika je policija identificirala na železniški postaji na Dunaju, od koder je bil namenjen 

v Italijo. Ker je bil brez dokumentov, so ga pripeljali v krizni center Drehscheibe. Tam je ostal tri 

dni. Zaradi nezakonitega nahajanja na avstrijskem ozemlju se je moral javljati na policiji. Po 

treh dneh so pred kriznim centrom opazili dva črna kombija znamke audi, ki sta prišla po 

mladoletnika. Zaposleni v kriznem centru so si zapisali registrsko številko ter o dogodku obvestili 

policijo. 

 

Ad 2) Mladoletniki, ki se poskušajo vključiti v Avstrijo kot državo destinacijo 

Druga skupina mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, za katere obstaja tudi največ 

podatkov, so mladoletniki, ki so bili iz prvega sprejemnega centra Traiskirchen napoteni v drugo 

fazo azila ter premeščeni v nastanitvene centre na ravni provinc
128

. Za večino med njimi Avstrija 

predstavlja državo destinacijo, v kateri želijo ostati dlje časa. Podobno kot velja za ostale 

mladoletnike brez spremstva iz Moldavije, je ključni motiv za migracije tudi za to skupino 

iskanje dela in življenjskih priložnosti, povezan s pomanjkanjem perspektive v matični državi ter 

                                                           
128

 Po mnenju direktorja organizacije Verein.Menschen.Leben, ki v sprejemnem centru Traiskirchen  upravlja Hišo 

9, so mladoletniki, ki so vstopili v drugo fazo azila ter bili napoteni v nastanitvene institucije na ravni provinc, za 

razliko od ostalih mladoletnih Moldavcev »zelo dobri in prijazni« ter v času bivanja v sprejemnem centru »niso bili 

zaprti ali vključeni v nezakonita dejanja« (Neumann, 2010a). 
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željo po uspehu in pomoči svoji družini. Značilen del mladoletnikov ima neurejene družinske 

razmere oziroma so živeli v ustanovah za otroke brez staršev, njihove migracije pa potekajo 

samostojno. Prav tako je bila odločitev za migracije njihova.  

           Med mladoletniki iz te skupine so bila zgolj štiri dekleta. Med njimi je bila ena noseča, 

njen azilni postopek pa je bil v času priprave disertacije v drugi fazi. Oseba je v Avstriji že 26 

mesecev in živi v ustanovi za mlade matere. Druga mladoletnica je po 14 mesecih bivanja v 

Avstriji odšla k sestri v Francijo in se nato vrnila v Moldavijo. Drugi dve, ki sta prišli v Avstrijo 

stari 17 let, sta postali polnoletni pred zaključkom azilnega postopka; ena se je preselila v center 

za odrasle iskalce azila, druga pa je izginila. Od 24 mladoletnikov jih je 10 v centrih ostalo več 

kot 6 mesecev, potem so dopolnili 18 let ali pa iz centra odšli sami oziroma so izginili. Njihov 

odhod lahko pogosto povežemo z administrativno odločitvijo, povezano z njihovo prošnjo za 

azil. Mladoletniki, ki pripadajo tej skupini, so izkazali veliko željo, da bi se vključili v avstrijsko 

družbo. Nekateri med njimi so bili vključeni v kazniva dejanja, kar je ključna značilnost skupine 

mladoletnikov, ki jih obravnavam v nadaljevanju.  

 

P1: 16-letnik je 11 mesecev živel v nastanitvenem centru za mladoletnike brez spremstva Don 

Bosco. Odrastel je v sirotišnici. Na Dunaj in v Avstrijo, ki je bila njegova država destinacija, je 

prišel, da bi si poiskal delo; šola ali učenje ga nista zanimala. Sanjal je o službi in majhni hiški, 

kjer bi živel s svojo družino. Obiskoval je tečaj nemščine ter sodeloval pri aktivnostih v hiši. Bil 

je sramežljiv, v dobrih odnosih s cerkvijo in skrbniki iz Traiskirchna, vendar ni imel veliko 

prijateljev. Ni bilo suma, da je bil vključen v kriminalne mreže ali nezakonite aktivnosti. Želel je 

ostati na Dunaju. Iz Don Bosco centra je izginil teden dni pred načrtovanim razgovorom z 

azilnimi oblastmi (16-letnik, Don Bosco hiša, Dunaj). 

 

P2: 17-letnik je v Moldaviji živel v sirotišnici, iz katere je pobegnil. Nato je nekaj časa živel na 

cesti. V Moldaviji je obiskoval šolo, vendar ne redno. Znal je brati in pisati. Sanjal je o 

nogometni karieri. V Avstrijo je prišel zaradi pomanjkanja perspektive v svoji državi. Odločitev, 

da migrira, je bila njegova. V nastanitvenem centru Caritas je bil 11 mesecev, ko je postal 

polnoleten, se je preselil v dom za iskalce azila na Dunaju. Bil je prijeten, pripravljen pomagati, 

rad se je učil ter redno obiskoval razred nemškega jezika. Zadrževal se je v dunajskem 

nogometnem klubu. V centru se je počutil dobro. (17-letnik, Caritas, Dunaj) 
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            Med mladoletniki z »željo« po vključitvi v avstrijsko družbo so trije posamezniki, ki jih 

lahko označimo za otroke z mandatom (angl. mandated children) (ali kot kaže spodnji primer 17-

letnika – s samopostavljenim mandatom) v migracijah. V upanju na boljše življenje ter v 

pričakovanju finančne pomoči so mladoletnike na pot poslale njihove družine oziroma je bila 

odločitev za pot narejena sporazumno v okviru družine in po posvetovanju z mladoletniki in/ali 

ostalimi sorodniki
129

.   

 

P1: 17-letnik je Moldavijo zapustil zaradi pomanjkanja perspektive, zaradi visoke stopnje 

brezposelnosti, lastne želje po uspehu v športu (borilnih veščinah) ter da bi, v kolikor se da, 

finančno podprl družino, ki je ostala doma. Z družino je ohranil reden stik. Odločitev, da zapusti 

državo, je bila njegova. V Moldaviji je obiskoval 9 let šole in živel z družino v zelo slabih 

razmerah. Sebe in družino je finančno podpiral z opravljanjem različnih del. V nastanitvenem 

centru je preživel 9 mesecev, nato se je zaradi bolezni v družini prostovoljno vrnil v Moldavijo 

(17-letnik, Caritas, Dunaj).  

 

P2: 14-letnik je pripotoval v Avstrijo z vlakom. Policija ga je identificirala na glavni železniški 

postaji na Dunaju. Ker je bil brez dokumentov, so ga pripeljali v krizni center Drehscheibe. 

Mladoletnika je v Avstrijo poslala njegova družina, da bi imel boljšo prihodnost ter ji finančno 

pomagal. Za njegovo družino so značilne šibke vezi in alkoholizem. Mladoletnik je iz ruralnega 

območja, z eno sestro, s katero ohranja stik preko interneta (14-letnik, krizni center 

Drehscheibe, Dunaj). 

 

           Odhod mladoletnika iz države, kot pravi Ceipek, pogosto predstavlja manjše preživetveno 

breme za družino. Obenem pa takšno dejanje nakazuje veliko nerazumevanje zahodnih držav in 

realnih možnosti, ki jih imajo mladoletniki, da izpolnijo svoj »mandat«, kot tudi mehanizmov, 

zaradi katerih so ranljivi za izkoriščanje in zlorabo (Ceipek, 2010). Malo možnosti za delo in 

pridobivanje dohodka tako naredi posameznike za še lažjo tarčo za ponudbe in izkoriščanje s 

strani organiziranega kriminala.  

                                                           
129

 Mandat ni značilnost zgolj mladoletnih migrantov brez spremstva, saj po besedah ge. Margit Pollheimer številni 

otroci občutijo pritisk, da morajo pošiljati domov denar ter podpirati svoje družine, sploh kadar so te namenile 

veliko denarja za njihovo pot v Evropo (Pollheimer, 2007).   
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P3: 16-letnika je v Avstrijo poslala družina, da bi si poiskal delo. V Avstrijo je prišel z vlakom 

preko Romunije in Madžarske, meje je prehodil peš. Bil je neizobražen in je v Moldaviji živel v 

zelo slabih življenjskih razmerah. Odločitev za migracije je sprejela njegova družina, imel je 

kontakt prijatelja in sorodnikov v Italiji. V nastanitvenem centru je bil pol leta. Sodeloval je pri 

ropu trgovine. Obstaja sum, da je bila v ozadju njegovega kaznivega dejanja kriminalna mreža iz 

Gruzije in Armenije, ki rekrutira mladoletnike, da bi za njih kradli. Mladoletnik je izginil iz 

centra (16- letnik, Caritas, Gradec).  

 

          Omenjeni primeri kažejo, da migracije mladoletnih migrantov brez spremstva ne 

predstavljajo enodimenzionalnega dogodka, ampak na njih vplivajo številni prepleteni dejavniki. 

Ta pojav tudi vzbuja številna vprašanja in izzive, povezane z našim razumevanjem otrok in 

otroštva, med drugim tudi postavlja vprašanje, kako razumeti mladoletnika, ki je vpet v kazniva 

dejanja z željo, da podpira svojo družino, ki živi v revščini? Lahko to razumemo kot kulturno 

razliko, zanemarjanje staršev ali trgovino z ljudmi? 

 

Ad 3) Mladoletniki brez spremstva, vključeni v nezakonite aktivnosti   

 

Vključenost v kazniva dejanja predstavlja eno pomembnih značilnosti relativno velike skupine 

mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije. Avstrijska policija je samo leta 2010 zabeležila 204 

primere kaznivih dejanj, ki jih je storilo 37 mladoletnikov iz Moldavije. Od tega ocenjujejo, da je 

bilo okoli 40 % kaznivih dejanj narejenih v glavnem mestu Dunaj (Tatzgern, 2011). Za leto 2009 

podatki niso dosegljivi, leta 2008 – ko je bilo v Avstriji tudi največ mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije – je bilo po podatkih Zveznega kriminalističnega urada (nem. 

Bundeskriminalamt), v kazniva dejanja vključenih kar 40 % odstotkov vseh mladoletnikov iz 

Moldavije (Bundeskriminalamt 2008, str. 35). V kazniva dejanja so bili vključeni predvsem 

mladoletniki v prvi fazi azila; vpletenost v kazniva dejanja pa je značilna tudi za mladoletnike v 

drugi fazi azila, ki so bili v nastanitvenih centrih manj kot mesec dni oziroma so iz centrov 

odhajali in se v njih zopet vračali. Pet mladoletnikov je bilo zaradi izvajanja kaznivih dejanj iz 

nastanitvenih centrov izključenih, ostali so iz centrov odšli sami.  
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           Visoka stopnja vključenosti mladoletnikov v kazniva dejanja je značilna predvsem za 

mladoletnike, ki so bili nastanjeni v prvem sprejemnem centru v Traiskirchnu. Po besedah 

upravnika Hiše 9, g. Neumanna, »velik del moldavskih mladoletnikov slej ko prej zapade v 

kazniva dejanja, v katera jih pogosto zapeljejo starejši mladoletniki ali odrasli iz njihove države. 

Kradejo majhne stvari, ki jih uporabljajo za osebno rabo, prav tako vlamljajo v avtomobile. 

Nekdo je celo dejal, da je takšno obnašanje za njih precej normalno. Celo pričakovano.« 

(Neumann, 2010a). Moldavske mladoletnike, nastanjene v centru, pa je opisal kot mladoletnike, 

ki jih »... pogosto ni zanimalo, da bi ostali z nami, večina jih je pila, hodila ven ali bila v sporu z 

zakonom« (Neumann, 2010a). Nekatere med njimi je med izvajanjem kaznivih dejanj ujela 

policija ter jih pripeljala v krizni center Drehscheibe, potem pa so bili izročeni nazaj v 

Traiskirchen.  

 

P1: Policija je v krizni center Drehscheibe pripeljala 14-letnika, ki so ga ujeli, ko je skupaj z 

19-letnim moldavskim državljanom ter 31-letnim romunskim državljanom, ki sta živela v 

Moldaviji, v trgovini Interspar poskušal ukrasti dva litra alkoholne pijače. Vsi trije so v času 

kraje živeli v prvem sprejemnem centru Traiskirchen. Pri sebi so imeli začasno dovoljenje za 

prebivanje, izdano s strani azilnih oblasti. 19-letnik in 31-letnik sta že bila obsojena zaradi 

kaznivega dejanja, zato sta bila priprta. 14-letnika pa so, potem ko ga nihče iz kriznega centra 

Traiskirchen ni prišel iskat, odpeljali v krizni center Drehscheibe (14-letnik, krizni center 

Drehscheibe Dunaj/prvi sprejemni center Traiskirchen, Dunaj).  

 

P2: Policija je v krizni center Drehscheibe pripeljala 15-letnika, ki so ga ujeli med krajo v 

Intersportu Eybl. Izkazalo se je, da gre za iskalca azila, ki živi v sprejemnem centru 

Traiskirchen. Mladoletnik je bil napoten nazaj v Traiskirchen v Hišo 9. (15-letnik, krizni center 

Drehscheibe Dunaj/prvi sprejemni center Traiskirchen, Dunaj).  

 

            Številni strokovnjaki (Fronek 2010; Sax 2010; Winker 2011, Pollheimer 2007) so izrazili 

skrb nad učinkovitostjo dela zaposlenih v sprejemnem centru Traiskirchen, ki »ne opravlja svoje 

funkcije, kjer bi bile potrebe mladih strokovno preučene« (Pollheimer 2007, str. 6). Kot opozarja 

Fronek (2010), obstoječa struktura v Traiskirchnu ni prilagojena za učinkovito naslavljanje 

izzivov, s katerimi se srečujejo mladoletniki brez spremstva iz Moldavije. Med drugim 
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mladoletniki niso deležni ustrezne podpore in vodstva, da bi ostali »čisti« ter se ne bi vključevali 

v kazniva dejanja. Delovanje centra pa je omejeno tudi s posameznimi administrativnimi 

ovirami, kot je dolgotrajen postopek preverjanja starosti otrok. V letu 2010 so nekateri 

mladoletniki čakali na oceno starosti tudi po več mesecev. Zaradi negotovosti »izgubijo 

motivacijo za učenje jezika ter potrpežljivost. Prav tako jim je resnično težko vliti upanje in 

občutek varnosti« (Paier, 2011). Takšne razmere prispevajo k večjemu številu odhodov/izginotij 

mladoletnikov iz centra, prav tako pa jih spodbujajo k iskanju alternativ, da bi dosegli svoj 

migracijski cilj, kar jih pogosto naredi še bolj ranljive za izkoriščevalske ponudbe in negativne 

vplive odraslih in ostalih, ki želijo mladoletnike izkoristiti na njihovi migrantski poti. 

            Za manjše število mladoletnikov brez spremstva, ki so storili kazniva dejanja, obstaja 

utemeljen sum, da aktivnosti izvajajo v okviru mrež organiziranega kriminala in da so jih le-te 

pripeljale v Avstrijo, da bi za njih opravljali nezakonite aktivnosti. Zvezni kriminalistični urad je 

v svojem poročilu leta 2008 ugotovil, da »obstajajo znaki, da so mladoletniki (iz Moldavije, op. 

a.) žrtve organiziranega tihotapljenja z ljudmi in so pripeljani na (avstrijski op. a.) zvezni 

teritorij, z namenom, da po naročilih kriminalnih organizacij izvajajo vlome (Bundeskriminalamt 

2008, str. 35). Pojav naj bi bil prisoten predvsem v letih 2008 in 2009, ko je bilo med iskalci 

azila tudi višje število mladoletnikov, mlajših od 14 let. Ti so pogosto tarča organiziranega 

kriminala, saj zaradi svoje starosti ne morejo biti kazensko odgovorni
130

. Kljub utemeljenim 

sumom pa je bil uradno dokumentiran zgolj en primer izkoriščanja mladoletnikov v namene 

izvajanja nezakonitih aktivnosti.  

 

P1: Center La Strada je bil obveščen o primerih mladih državljanov Moldavije, ki so zakonito 

vstopili na ozemlje Avstrije, prijavili izgubo potnega lista, se prijavili kot mladoletniki ter 

zaprosili za azil. Mladoletnikom so bili dodeljeni začasni identifikacijski dokumenti, s katerimi 

lahko ostanejo v Avstriji, dokler ni razrešena njihova prošnja za azil. Mladoletnike je ujela 

lokalna policija med krajo v trgovini na Dunaju. Delovali so pod okriljem čečenske kriminalne 

mreže. Za svoja dejanja so od vodilnih prejeli nagrado – domov so lahko pošiljali ukradene 

predmete. Zaradi nezadostnih podatkov so oblasti identificirale samo enega fanta, ki je že 
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 Po avstrijski zakonodaji mladoletniki pod 14. letom ne morejo biti kazensko odgovorni za svoja dejanja 

(Kazenski zakonik 1975). 
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dosegel polnoletnost, je pa v Avstrijo prišel, ko je bil star 17 let. Njegovi starši živijo v revščini v 

oddaljeni vasi in so zavrnili sodelovanje z moldavsko policijo (Rusu, 2010b). 

 

           Prav tako obstaja sum, o čemer pišemo že v prejšnjem poglavju, da nekateri mladoletniki 

brez spremstva iz Moldavije potujejo preko Avstrije v Italijo pod okriljem mednarodnega 

organiziranega kriminala. Vendar kot pravita g. Ceipek in direktor kriminalistične policije v 

Avstriji g. Tatzgern, zaradi poostrenih nadzorov in učinkovitejšega delovanja služb v Avstriji, ti 

mladoletniki načeloma ne izvajajo kaznivih dejanj na ozemlju Avstrije – tako Avstrija ne 

predstavlja države destinacije za delovanje teh mrež (Ceipek 2011; Tatzgern 2011). Strokovnjaki 

ugotavljajo, da imajo mladoletniki »močno željo, da bi živeli boljše življenje kot v Moldaviji. 

Vendar niso bili vedno izpostavljeni pozitivnim vplivom v njihovem okolju. Soočeni so bili s 

pritiskom s strani preprodajalcev in posameznikov iz njihove države, ki niso vedno imeli dobrih 

namenov.« (Temmer, 2011)  

           Vendar je po besedah g. Tatzgerja od 37 mladoletnikov, ki so bili vpleteni v kazniva 

dejanja leta 2010, le majhen odstotek takšnih, ki so kazniva dejanja storili pod okriljem 

kriminalnih združb oziroma so žrtve trgovine z ljudmi. Tudi vsi ostali respondenti, razen enega, 

niso izrazili suma vključenosti mladoletnikov v kriminalne mreže. Prav tako strokovnjaki 

opozarjajo na mehanizme, ki mladoletnike brez spremstva spodbujajo k izvajanju kaznivih dejanj 

in ostalih oblik prestopništva, sem spadajo tudi pritiski socialnih mrež, pritiski vrstnikov, kot tudi 

odraslih, ki želijo izkoristiti nezavidljivo situacijo otrok. Neučinkovite, neprilagojene ter 

neprimerne nastanitvene strukture za mladoletnike brez spremstva, samo večajo njihovo 

ranljivost, da podležejo tem vplivom in pritiskom.   

           Oblasti predvidevajo, da so mladoletniki, ki so vpleteni v kazniva dejanja, v veliki meri v 

Avstrijo pripotovali samostojno; na poti pa se zanašajo na kontakte, ki so jih pridobili pred 

odhodom. Ti jih pogosto zapeljejo v sodelovanje pri tatvini ali vlomu, s čimer pridobijo denar za 

nadaljevanje svoje poti in dnevno preživetje. Vendar kot poudarjata g. Tatzgern (2011) in g. 

Ceipek (2011), pri tem ne gre za posameznike, ki bi bili žrtve trgovine z ljudmi. Večina 

mladoletnikov lahko obdrži profit, prav tako se lahko odločijo, ali bodo sodelovali v aktivnosti 

naslednji dan ter kje bodo izvajali posamezna kazniva dejanja. »To je zame indikator, da se 

lahko gibljejo svobodno. Če se lahko sami odločijo, kaj bodo počeli in kdaj bodo to počeli, to ni 

kazalnik trgovine z ljudmi (Tatzgern, 2011). Kljub temu je pojav skrb vzbujajoč, saj zaradi 
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negativnega vpliva in odsotnosti ustreznih preventivnih ukrepov ti mladoletniki – kljub temu da 

niso žrtve trgovine z ljudmi – tonejo vse globlje v kriminal (Ceipek, 2010).  

 

P1: Varnostnik trgovine je prijel mladoletnika iz Moldavije, ko je iz torbice stranke poskušal 

ukrasti denarnico. Mladoletnik je priznal tatvino. Policija ga je pripeljala v krizni center 

Drehscheibe, kjer so ugotovili, da je bil mladoletnik že večkrat priveden v center in je vsakokrat 

tudi izginil. Prav tako je bil vključen v številna kazniva dejanja, ki jih je izvajal po različnih 

avstrijskih krajih. Mladoletnik je povedal, da kadar ni nastanjen v kriznem centru, spi na 

železniških postajah ter krade, da bi preživel. Mladoletnik je bil pred tem zaradi kraje pridržan 

že šestkrat, vendar, zaradi svoje mladosti, ni bil nikoli kazensko preganjan (14-letnik, krizni 

center Drehscheibe).  

 

           Proces vključitve v kazniva dejanja g. Ceipek opisuje takole: »Mladoletniki, ki se 

odločijo, da bodo migrirali, doma pridobijo kontakt osebe – »On je moj prijatelj in ti lahko 

pomaga.« Mladoletnik na poti potem mogoče uporabi ta kontakt, ki mu ponudi novo priložnost: 

»Imam prijatelja, on gre z Dunaja v Innsbruck in mogoče lahko greš z njim.« Vendar na poti do 

tja »ugotovijo«, da nimajo dovolj denarja, zato morajo krasti in prodati nekaj, da si zaslužijo za 

bencin. Tako mladoletniki postanejo bolj in bolj vključeni v tolpo in nezakonite aktivnosti.« 

(Ceipek, 2010)    

 

5.6. Mladoletniki brez spremstva in mehanizmi ranljivosti 

 

Pojav mladoletnikov brez spremstva je bil v zadnjih letih, tudi zaradi gibanj za otrokove pravice, 

deležen več pozornosti. Skladno s tem obstaja tudi vedno več strokovnega znanja na tem 

področju. Kljub temu ostajajo, predvsem kadar se osredotočamo na ciljno skupino raziskave – 

mladoletne migrante brez spremstva –, številna vprašanja in izzivi nenaslovljeni. V nadaljevanju 

tako na osnovi pridobljenih podatkov izpostavljamo ključne izzive, s katerimi se soočajo 

mladoletni migranti brez spremstva iz Moldavije v Avstriji. Preučevanje posameznih primerov 

nam pomaga razumeti mehanizme, ki lahko vodijo v ranljivost otrok za izkoriščanje in zlorabo, 

obenem pa izpostavljajo neučinkovitost vzpostavljenih ukrepov, povezanih z otroki brez 

spremstva. 
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           Najbolj zaskrbljujoča sta dva medsebojno povezana pojava, in sicer visoka stopnja 

odhodov/izginotij mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije iz sprejemnih in nastanitvenih 

centrov ter vključevanje mladoletnikov v nezakonite aktivnosti. Oba pojava sta, kot opisujemo v 

nadaljevanju, prej kot problema sama po sebi, simptoma dejstva, da mladoletnikom niso na voljo 

ustrezni preventivni ukrepi, ki bi konstruktivno pripomogli k reševanju njihovih razmer ter 

omogočili tudi dolgoročno rešitev njihove migracijske situacije. Če mladoletniki odidejo iz 

nastanitvenih centrov, so v večji nevarnosti za zlorabe, arbitrarno obravnavanje, vključevanje v 

nedokumentirano delo in podstandardne razmere dela, prav tako so bolj odprti za vključevanje v 

kazniva dejanja, kot so žeparstvo ali ropi kot strategija preživetja.  

 

5.6.1. Izzivi azilnega sistema in nezmožnost dolgoročne integracije 

 

Ključen razlog, ki vodi mladoletnike brez spremstva v situacije ranljivosti, je njihova 

nezmožnost dolgoročne integracije v avstrijsko družbo, povezana z omejitvami azilnega sistema. 

Mladoletniki brez spremstva iz Moldavije se soočajo z zelo nizko, če ne nično možnostjo 

dolgoročne ureditve dovoljenja za prebivanje v Avstriji – pridobitve statusa begunca, subsidiarne 

zaščite ali kakšne druge dolgoročne oblike zaščite, ki bi omogočila njihovo integracijo v družbo 

ter vzpostavitev življenjskega načrta.  

             Podatki o številu dodeljenih statusov begunca ali subsidiarne zaščite za mladoletnike 

brez spremstva kot posebne kategorije niso dostopni. Je pa Fronek (2010a, str. 2) v svoji študiji 

ugotovil, da kljub relativno visokemu številu prošenj za azil, niti enemu od moldavskih iskalcev 

azila brez spremstva leta 2009 ni bil dodeljen status begunca ali subsidiarna zaščita. Leta 2009 je 

142 otrok brez spremstva pridobilo subsidiarno zaščito ter zgolj 17 status begunca, med njimi je 

bil velik del mladoletnikov brez spremstva iz Afganistana (114). Nacionalnost otroka tako 

predstavlja ključen kriterij, ki vpliva na razrešitev azilne vloge in dodelitev statusa. Prav tako 

imajo ženske večje možnosti, da pridobijo status begunca, kot moški prosilci za azil (Fronek 

2010a, str. 4). 
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Tabela 5.10: Število dodeljenih subsidiarnih zaščit in statusov begunca za mladoletnike brez 

spremstva v letu 2009 

 SUBSIDIARNA ZAŠČITA STATUS BEGUNCA 

Država izvora M Ž M Ž 

Afganistan 114 1 6 3 

Somalija 8 2  1 

Iran 0  1  

Irak 5    

Srbija 1    

Gvineja 1    

Nigerija 0   1 

Gambija 2   1 

Rusija 2   1 

Liberija 1    

Mavretanija 1    

Etiopija  1   

Brez države 1    

Eritreja  2  3 

SKUPAJ 136 6 7 10 

Vir: prirejeno po Fronek (2010, str. 1) 

 

              Omejene možnosti za dolgoročno ureditev statusa za mladoletnike brez spremstva iz 

Moldavije potrjujejo tudi primeri otrok, vključenih v raziskavo. Kot je razvidno iz spodnje tabele 

(glej Tabelo 5.11) nihče med njimi ni kot mladoletnik prejel pozitivnega odgovora na prožnjo za 

azil. V štirih primerih je bila prošnja zavrnjena, štirje mladoletniki so prej dopolnili 18 let, v 

večini primerov pa je šlo za »samorešitev« prošnje, saj so mladoletniki predčasno izginili iz 

nastanitvenih centrov. Štirje med njimi teden dni ali dan pred napovedanim intervjujem z 

azilnimi oblastmi.   
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Tabela 5.11: Rešitev situacije mladoletnikov brez spremstva, vključenih v raziskavo 

Izginil – nekaj dni pred intervjujem 4 

Izginil – po negativni odločitvi azilnih oblasti 4 

Izginil – sum vključenosti v kriminalne mreže 3 

Izginil – vzrok neznan 9 

Dosegel polnoletnost – preselil v dom za 

odrasle iskalce azila 

4 

Napotitev v drugo nastanitveno institucijo 2 

Izključeni iz nastanitvenih struktur 5 

Izginil – sum druge destinacije 1 

Prostovoljna vrnitev v Moldavijo 1 

Vir: Ramšak, lastna anketa (2012) 

 

              Možnost posameznika, da pridobi pozitiven odgovor na prošnjo za azil ter stopnja 

izginjanja mladoletnikov brez spremstva iz nastanitvenih centrov sta močno povezani. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da je število izginotij ali odhodov iz nastanitvenih centrov nižje med 

mladoletniki, ki imajo realne možnosti, da pridobijo status begunca ali status subsidiarne zaščite, 

kot je na primer skupina mladoletnikov iz Afganistana in Iraka, v primerjavi s skupino iz 

Moldavije ali Maroka (Pollheimer 2007; Fronek 2010; Neumann 2010a). Številni strokovnjaki 

tako opozarjajo, da možnost učinkovite razrešitve prošnje za azil oziroma alternativne 

dolgoročne vizije mladoletnikove integracije v državo destinacijo pomembno vpliva na potrebo 

in željo otrok brez spremstva, da zapustijo nastanitvene centre oziroma izstopijo iz sistema 

zaščite. Posamezni primeri kažejo, da mladoletniki predčasno odidejo/izginejo, ker se zavedajo 

velike verjetnosti, da bo njihova prošnja za azil zavrnjena ter da bodo posledično vrnjeni v 

matično državo, zaradi česar raje zapustijo center ter poiščejo namestitev in zaščito drugje. Kot 

eden ključnih dejavnikov, ki so spodbudili odhod mladoletnikov iz centrov, se je pokazal tudi 

bližajoči datum razgovora z azilnimi oblastmi. Razgovori, kot opozarjajo strokovnjaki, za otroke 

predstavljajo veliko breme, saj se morajo v njih mladoletniki soočiti z dejstvi, ki so vodila v 

njihov odhod iz matične države. Prav tako so mladoletniki zaradi splošnega nezaupanja v sistem 

pogosto prisiljeni, da govorijo, kar mislijo, da oblasti želijo od njih slišati oziroma jim je kdo 

naročil/svetoval, naj povedo, v upanju, da bo takšno pričanje izboljšalo njihove možnosti za 
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pridobitev pozitivnega odgovora na prošnjo za azil (Pollheimer 2007; Fronek 2010).  Ti primeri 

mladoletnikov jasno kažejo, da bi bili lahko mladoletniki veliko bolj zaščiteni, v kolikor bi lažje 

dostopali do pravnega statusa v državi, ki bi jim omogočil dolgoročno integracijo in vzpostavitev 

življenjskega načrta. 

 

P1: 16-letnik se je s pravnim svetovalcem pripravljal na intervju z azilnimi oblastmi,vendar se 

na dan intervjuja, le-tega ni udeležil. Od takrat je mladinska socialna služba izgubila stik z njim 

(16-letnik, Dunaj). 

 

P2: Mladoletnik je bil v centru na Dunaju tri mesece. V Avstrijo je prišel zaradi malo priložnosti 

za delo in izobraževanje v Moldaviji. Starši so mu umrli. Udeležil se je prvega intervjuja, dan 

pred načrtovanim drugim intervjujem z azilnimi oblastmi je izginil. Z njim nimajo več stikov 

(Don Bosco hiša, Dunaj). 

 

P3: Mladoletnik je v nastanitvenem centru prebival 11 mesecev. Zelo si je želel ostati na Dunaju. 

Izginil je nekaj dni pred drugim intervjujem, kar nas je zelo presenetilo (Don Bosco hiša, Dunaj). 

 

Odhodi mladoletnikov brez spremstva iz centrov so prav tako povezani z negativno odločitvijo 

na mladoletnikovo prošnjo za azil, zaradi katere so nastanitvene strukture predčasno zapustili 

štirje mladoletniki, vključeni v raziskavo. Na negativne odločitve se pravni svetovalci, v kolikor 

so otroci dosegljivi v času prejema odločitve, pritožijo, vendar je zelo majhna verjetnost, da bo 

pritožba razrešena pozitivno oziroma preden bo oseba dosegla polnoletnost.  

 

P1: 16-letnik je imel v času našega predstavništva dva intervjuja, po katerih je bila njegova 

prošnja za azil zavrnjena. Na odločitev smo se sicer pritožili, vendar smo po prejemu odločitve 

izgubili stik z mladoletnikom (Wacher, 2010). 

 

V kolikor je negativna odločitev o azilu dokončna, oblasti začnejo s postopkom za deportacijo, 

vendar je v primeru mladoletne osebe prisilni izgon le redko izveden; tako zaradi zahtev in 

varoval, zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah, in načela najboljšega interesa otroka, kot 

tudi zaradi evropske Direktive o vračanju (Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje 

nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav), o čemer podrobneje govorimo v nadaljevanju. 

Po ugotovitvah strokovnjakov je zato bolj pogosto kot deportacija to, da oblasti z odločitvijo o 

prošnji za azil mladoletnika počakajo, dokler ta ne postane polnoleten. Kot opaža Pollheimerjeva 

(2007, str. 8), je prvi intervju pogosto načrtovan kmalu po 18. rojstnem dnevu prosilca, ko ta 

izgubi pravice in varovala, do katerih je upravičen kot mladoletna oseba. Z 18. letom se morajo 

prosilci za azil izseliti tudi iz nastanitvenih centrov, uradno se jim zaključi predstavništvo 

pravnega zastopnika, njihova prošnja pa se začne obravnavati kot prošnja odrasle osebe, kar 

lahko vodi v njihovo takojšnjo vrnitev v matično državo, brez varoval, ki se zahtevajo za 

mladoletnike, vključno z upoštevanjem načela otrokovega najboljšega interesa.  

           Štirje mladoletniki brez spremstva, vključeni v našo raziskavo, so tako postali polnoletni 

pred razrešitvijo njihove prošnje za azil. Takrat so vstopili v sistem za odrasle. Med njimi 

prevladujejo mladoletniki, ki so bili v nastanitvenih centrih dlje, dobro integrirani in z željo, da 

ostanejo na Dunaju.  

 

P1: Dekle je na Dunaj pripotovalo s 17 leti, ko je zaprosila za azil. Naše predstavništvo je 

trajalo 10 mesecev, dokler oseba ni postala polnoletna. Od takrat ne živi več v posebnih 

nastanitvenih centrih za mladoletnike, ampak je vstopila v postopek za odrasle (Wacher, 2010). 

 

           Podatkov o tem, kaj se je zgodilo z iskalci azila, ki so dopolnili 18 let, ni, saj tako pravni 

zastopnik kot nastanitveni centri in skrbnik ob polnoletnosti prekinejo zastopništvo in s tem tudi 

stike, na voljo pa ni drugih ukrepov, ki bi omogočali lažji prehod iz mladoletnosti v polnoletnost. 

Pravni zastopnik svojemu klientu ob doseženi polnoletnosti zgolj pošlje obvestilo o zaključku 

pravnega zastopanja ter ga, v kolikor mladoletnik to želi, povabi na zadnji razgovor (Wacher, 

2010).  

           Omejene možnosti za dolgoročno prebivanje v državi, onemogočajo razvoj »skupne vizije 

za bivanje« otrok (Windbicher, 2011) ter na drugi strani vzbujajo frustracije in nezadovoljstvo 

pri strokovnjakih in socialnih delavcih, saj se le-ti zavedajo, da so možnosti za ustrezno rešitev, 

ki bi naslavljala potrebe te skupine, zelo majhne. Kot pravi Fronek, jim lahko dejansko ponudiš 

samo to »... da lahko ostanejo tukaj nekaj časa in se izobražujejo, vendar to ne ponuja tega, kar 

potrebujejo oni, mogoče tudi njihove družine doma« (Fronek, 2010). Pomanjkanje učinkovitih 
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alternativ vpliva na vse sfere zaščite in nudenja podpore mladoletnikov brez spremstva iz 

Moldavije, vključno s preprečevanjem njihovega vključevanja v kazniva dejanja. Kot pravi 

Fronek, »... četudi ostanejo izven kriminalnih krogov, bodo na koncu morali tako ali drugače 

oditi domov, zaradi česar je tem otrokom zelo težko pokazati pozitiven primer, v smislu, če boš 

naredil tako, potem imaš mogoče možnosti, da ostaneš in si ustvariš prihodnost v Avstriji. 

Takšen pristop lahko uporabiš pri otrocih iz Afganistana, Somalije, Iraka in Irana, saj imajo ti 

možnost, da pridobijo ustrezno dovoljenje za bivanje v Avstriji.« (Fronek, 2010) 

           Kot omenjeno, ker ni vzpostavljenega alternativnega sistema, so mladoletniki brez 

spremstva iz Moldavije najpogosteje usmerjeni v azilni sistem. Pravica do azila je mednarodno 

priznana pravica, do katere morajo imeti dostop vsi mladoletniki brez kakršnegakoli pogojevanja 

ali ovir. Vendar kljub temu da imajo mladoletniki iz Moldavije pravico, da zaprosijo za azil, je 

analiza pokazala, da so v sistemu močno zaznamovani s svojim statusom migranta in moldavsko 

nacionalnostjo. Ta status pogosto prevladuje pred njihovim statusom otroka. Sistem azila, v 

katerega vstopijo, je tako vse prej kot učinkovita rešitev za njih, saj je večini sicer dodeljena 

začasna zaščita oziroma neke vrste diskrecijski status, ki jim omogoča, da ostanejo v državi, 

dokler so v azilnem postopku. Dodelitev stalnega ali dolgoročnega dovoljenja za prebivanje je 

manj pogosta (oziroma v času pisanja disertacije na takšen primer nismo naleteli). Posledično 

mladoletniki pogosto ostanejo nedokumentirani ali z začasnimi in nezadovoljivimi statusi, ki jih 

izgubijo ob polnoletnosti in ki jim ne nudijo možnosti integracije. Sistem azila, oziroma 

natančneje način, kako so mladoletniki obravnavani znotraj nega, prav tako predstavlja 

psihološki pritisk za mladoletnike. Ti morajo pogosto, v upanju, da bodo imeli večje možnosti za 

pozitiven odgovor na prošnjo, prilagoditi svojo življenjsko zgodbo ter živeti v »laži«. To vodi 

tudi v nezaupanje do vseh – tudi tistih, ki jih želijo zaščititi – kar dodatno otežuje vzpostavljanje 

učinkovitih integracijskih ukrepov za te mladoletnike.  

            Tudi Odbor za otrokove pravice v Splošnem komentarju številka 6,
131

 poziva države, da 

se vzdržijo »usmerjanja otrok brez spremstva v azilne postopke, v kolikor njihova prisotnost na 

ozemlju države ne izpostavlja vprašanja in potrebe po mednarodni zaščiti za begunce«. Vendar 

pa imajo države brez izjem dolžnost, »da napotijo mladoletnika v relevantne postopke, 

namenjene zaščiti otrok, kot so tiste, ki so zakonodajno predvidene za zaščito otrok« (Committee 
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on the Rights of the Child 2005). Avstrijske oblasti, tako kot tudi večina držav članic Evropske 

unije, predvsem tistih z dolgo tradicijo sprejemanja beguncev in iskalcev azila, tega vodila ne 

upoštevajo oziroma implementirajo.   

 

5.6.2. Neprilagojenost nastanitvenih centrov in oskrbe za mladoletne migrante brez 

spremstva  

 

Ko govorimo o mladoletnih migrantih brez spremstva, je pomembno, da upoštevamo vse 

omenjene zapletene dinamike in dejavnike, ki vplivajo na življenja posameznika brez staršev v 

tuji državi. Neustrezno in neuspešno naslavljanje teh dejavnikov lahko vodi v odhod 

mladoletnikov iz institucij, saj je, če mladoletnik ne vidi institucije in ukrepov v svojem 

(dolgoročnem) interesu, velika verjetnost, da bo iz njih izstopil. V Avstriji, podobno velja tudi za 

številne druge države Evropske unije, velik del mladoletnikov brez spremstva zapusti centre v 

prvih dneh prihoda v Avstrijo oziroma v institucije. Tako veliko mladoletnikov izgine že iz 

prvega sprejemnega centra v Traiskirchnu ali takoj, ko so privedeni v krizni center Drehscheibe. 

Za nekatere med njimi Avstrija predstavlja zgolj tranzicijsko državo, nekateri imajo drugačne 

načrte, prav tako pa lahko oskrba in nastanitev, ki sta jim na voljo, ne izpolnjujeta njihovih 

potreb, želja in pričakovanj.  

               Številni strokovnjaki izražajo nezadovoljstvo zaradi (ne)ustreznosti in (ne)učinkovitosti 

oskrbe ter pozornosti, namenjene mladoletnim migrantom brez spremstva v nastanitvenih 

centrih, kot tudi neprilagojenosti centrov za specifične izzive, interese in potrebe mladoletnih 

migrantov brez spremstva. Tako opozarjajo, da vsakdanje življenje v institucijah pogosto ni 

prilagojeno mladoletnikom z drugačnimi življenskimi izkušnjami, kot so življenje na cesti, 

migracija ali skrb za lastno preživetje. Mladoletniki v centrih morajo, ne glede na pretekle 

izkušnje, upoštevati enaka pravila kot mlajši ali manj »izkušeni« mladoletniki brez spremstva. 

Centri, vključno s prvim sprejemnim centrom Traiskirchen, ponujajo zgolj 

standardizirane/rutinske odgovore in ukrepe, namenjene vsem mladoletnikom. Prav tako je 

oskrba razvita na zahodnjaški način, pravila pa predstavljajo pomemben del bivanja v instituciji. 

Kot opisuje g. Neumann, mladoletnikom brez spremstva ob njihovem prihodu izročijo »... 

informacijski paket, v katerem so razložena pravila institucije. S ponotranjenjem hišnih pravil 
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želimo mladim ljudem pomagati, da se soočijo s pravili in se zavedajo, da ta pravila služijo 

predvsem njihovi varnosti« (Neumann, 2008, str. 5). Številni mladoletniki iz Moldavije, kot 

pravi g. Fronek, so nezadovoljni z nastanitvijo v hišah, »... kjer veljajo določena pravila, od njih 

se zahteva, da v centrih ostanejo ponoči, obiskujejo šolo, kar za posamezne otroke ne predstavlja 

tistega, kar si želijo, oziroma to ne odraža njihovih načrtov« (Fronek, 2010). Zaradi tega 

mladoletniki pogosto ne upoštevajo pravil, kar lahko vodi v njihovo izključitev iz centra in 

oskrbe
132

. Tako npr. v primeru suma kaznivih dejanj upravniki centrov o tem najpogosteje 

obvestijo policijo ter s tem prenesejo vso odgovornost na organe pregona – brez implementacije 

ustreznih ukrepov, ki bi mladoletnikom pomagala, da izidejo iz kroga prestopništva in 

nezakonitih aktivnosti. Tako so mladoletniki v očeh predstavnikov centrov videni kot »storilci 

kaznivih dejanj, prej kot pa mladoletniki« (Fronek, 2010).  

           Med 24 mladoletniki, vključenimi v našo študijo, je bilo tako iz nastanitvenih institucij 

izključenih kar pet mladoletnikov. 

 

P1: D. je bil nastanjen v centru za mladoletnike brez spremstva v mestu Steyer. Ni obiskoval 

tečajev nemškega jezika, prav tako ga ni zanimala šola. Pogosto je zapustil hišo, včasih za nekaj 

dni. Zaradi kršitev pravil je izgubil možnost nastanitve. Ko je imel oktobra razgovor pred 

azilnimi oblastmi v Linzu (nem. Bundesasylamt Linz), je bil lačen, brez strehe nad glavo, brez 

denarja in zimskih oblačil. Prevajalec mu je dal 40 evrov, da si je kupil jakno in hrano. Kmalu 

po intervjuju so azilne oblasti zavrnile njegovo prošnjo za azil. Ker takrat ni bil dosegljiv za 

Mladinsko socialno službo, niso vložili pritožbe na odločitev. Decembra 2008 ga je policija 

ujela, ko je delal brez dovoljenja za delo, in ga pripeljala v center za mladoletnike brez 

spremstva na Dunaju. Čez nekaj časa je začel obiskovati pouk nemškega jezika in ostajal v 

centru tudi čez vikende in ponoči. Po dveh mesecih so oblasti odločile, da se mora D. vrniti nazaj 

v Zgornjo Avstrijo (nem. Oberösterreich). Po tej novici in zelo obremenilnem srečanju z 

moldavskim ambasadorjem je izginil (Separated children in Europe Programme 2009, str. 29).  
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 V kolikor se posameznik ne more uskladiti s pravili hiše oziroma želi živeti zasebno življenje, ima tudi to 

možnost, vendar mora biti kot iskalec azila registriran na poštnem naslovu. Takšno storitev omogoča nevladna 

organizacija Ute Bock, na sedežu katere si lahko iskalci azila uredijo samo poštni naslov, na katerega prejmejo 

informacije, povezane z njihovim statusom v državi, živijo pa lahko neprijavljeni drugje oziroma pri sorodnikih ali 

prijateljih (Wacher 2010, Fraubock).  
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Primer kaže, da vzorec »bodi dober in ubogaj« ter poudarek na represiji in izselitvi, kar je 

pogosta značilnost v nastanitvenih centrih za mladoletnike brez spremstva, ni učinkovit, saj vodi 

v marginalizacijo mladoletnikov, spodbuja njihovo vključevanje v nezakonite aktivnosti ali 

nezakonito delo kot edini način, ki jim omogoča preživetje. Izključitev mladoletnikov iz centrov, 

ki se pogosto soočajo tudi s finančnimi težavami in kadrovskimi omejitvami (glej Pollheimer 

2007; Fronek 2010), je za centre pogosto lažja rešitev, kot pa da se aktivno vključijo v reševanje 

situacije mladoletnika brez spremstva. Ta zahteva tudi izgradnjo zaupanja med mladoletniki, čas 

za pogovor itd. Tako kot opaža g. Fronek, so pogosto »posamezniki (upravniki nastanitvenih 

centrov, op. a.) celo olajšani, ker so mladoletniki izginili, zaradi težav, s katerimi so se soočali 

pri delu z njimi« (Fronek, 2010). To še posebej velja za skupino, kot so moldavski mladoletniki, 

ki pogosto veljajo za »problematično skupino, s katero je zelo težko zgraditi zaupanje« (Fronek, 

2010), oziroma so ti posamezniki, kot pravi Windbicher, pogosto videni zgolj »kot ekonomsko 

breme na plečih države, zaradi česar se pogosto zavrže potencial otroka, ki bi se ob ustrezni 

investiciji in vlaganju lahko povrnil avstrijski družbi« (Windbicher, 2011). V skladu z napisanim 

je tudi aktivno iskanje mladoletnikov ob njihovem odhodu oziroma izginotju iz institucij redko 

izvedeno, saj izginotje pogosto predstavlja najcenejšo in najučinkovitejšo rešitev, tako za 

nastanitvene centre kot za samo državo. Prav tako je stopnja časa, vloženega v spoznavanje 

mladoletnikov, njihovih interesov in želj, zaskrbljujoče nizka, kar nakazuje tudi odgovor 

upravnice hiše za mladoletnike brez spremstva Don Bosco na Dunaju: »… ponavadi jih tega ne 

sprašujemo, to jih vprašajo že azilne oblasti, tako jih ne vprašamo, kako so prišli, zakaj so tukaj 

in vseh teh stvari. Potem ko so tukaj nekaj časa, nam nekaj stvari povedo in mi si jih zapišemo« 

(Pollheimer, 2010). Zaradi malo intenzivnega ukvarjanja s posamezniki je težje pripraviti realen, 

posamezniku prilagojen program integracije v družbo. Ta je, kot smo že omenili, tudi a priori 

omejena z administrativnimi možnostmi za pridobitev statusa, ki bi omogočil mladoletnikom, da 

dolgoročno ostanejo v Avstriji.  

           Dejstvo je, da bodo mladoletniki, ki so prešli številne izzive, da so dosegli državo 

destinacijo, ukrepe in storitve, ki so jim na voljo, izkoristili zgolj, v kolikor bodo le-ti odgovorili 

na njihove potrebe in interese ter njihovo lastno percepcijo, kaj je dobro za njih. Zaradi tega tudi 

številne organizacije, ki delujejo na tem področju, poudarjajo, da je treba več pozornosti 

nameniti razumevanju in vključevanju mladoletnikovih lastnih percepcij ter aktivnemu in 

kompetentnemu poslušanju, skozi katero bi spoznali tudi želje in namene mladoletnikov. 
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Nastanitveni centri, in tudi oblast, se morajo zavedati realnosti ter potrebe, da se način dela 

prilagodi v vsaki instituciji za potrebe vsakega mladoletnika, kar zahteva čas, poslušanje, dialog 

in kulturne kompetence. To bi moralo predstavljati enega temeljev učinkovite podpore za 

mladoletnike (glej npr. Terre des Hommes 2009). 

           Tako ne smemo zanemariti vloge institucij podpore – vključno s socialnim delom in 

delavci – pri migracijskem nadzoru. Pogosto so socialno delo in delavci, kot tudi prostovoljni 

sektor, ki opravlja državne funkcije in storitve (npr. skozi koncesijo), ki naj bi bili jasni v svoji 

poziciji in vlogi pri naslavljanju diskriminatornih praks ali rasizma oziroma zagotavljanju 

najboljših interesov otroka, močno prepleteni z nadzorom migracijske politike in 

discipliniranjem ter nadzorovanjem migrantov. Tako imajo pomembno vlogo pri identifikaciji 

tistih, ki niso »upravičeni« do njihovih storitev ter določanju meja države blaginje. Vsi ti trendi 

nevladni sektor in socialne delavce postavljajo v politično nemogočo pozicijo, na eni strani imajo 

te službe idealno izhodišče, da bi delovale kot zavezniki otrok brez spremstva, vendar so pogosto 

videni – tudi s strani mladoletnikov samih – kot nasprotujoči njihovim lastnim interesom (glej 

Cohen 2004, str. 8–10). Kar se kaže tudi na primeru moldavskih mladoletnikov brez spremstva v 

Avstriji.  

 

5.6.3. Vrnitev kot najustreznejša rešitev za mladoletnike brez spremstva iz Moldavije? 

 

Zaradi kompleksnosti migracij mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, skupaj z vse strožjo 

azilno in migracijsko zakonodajo, ki jo spodbuja ekonomska kriza in naraščajoč rasizem in 

diskriminacija v državah Evropske unije, se vrnitve mladoletnih migrantov brez spremstva v 

matično državo vse pogosteje pojavljajo kot ključna rešitev za naslavljanje tega pojava.  

           Po mednarodni Konvenciji o otrokovih pravicah ter ostalih mednarodnih dokumentih, ki 

temeljijo na njej, se lahko vrnitve mladoletnikov brez spremstva izvedejo zgolj, če je to v 

najboljšem interesu otroka. Vrnitev tako ne sme biti rešitev, kadar obstaja verjetnost, da bo 

izpostavila otroka kršitvam njegovih temeljnih pravic. Vrnitev se lahko izvede zgolj, če 

neodvisno telo ali komisija s postopkom ocenitve najboljšega interesa ugotovi, da je to v 

najboljšem interesu otroka. Takšnega postopka trenutno ne izvaja nobena agencija ali institucija 

v Avstriji. Neustreznost vrnitev kot ključnega ukrepa je spoznala tudi Evropska komisija v 
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svojem Akcijskem načrtu, kjer je zapisano, da: »... se rešitev ne sme omejiti le na vračanje (to je 

le ena od možnosti), saj je vprašanje veliko bolj zapleteno in večdimenzionalno, meje svobode, 

ki jo imajo države članice pri ravnanju z mladoletniki brez spremstva, pa so jasno določene« 

(Evropska komisija 2010, str. 2). 

           Avstrija je zavezana tudi z Direktivo o vračanju (Direktiva 2008/115/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah 

članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav), sprejeto s strani 

Evropskega parlamenta. Direktiva določa skupne (minimalne) standarde obravnavanja, pripora 

in vrnitve nezakonitih migrantov ter med drugim prepoveduje vrnitev otrok brez spremstva v 

matično državo brez zagotovila, da ga bo v matični državi sprejel družinski član, enakovreden 

predstavnik družine, skrbnik ali kompetenten uradnik
133

.  

          Avstrijska zakonodaja sicer dopušča vrnitev mladoletnih oseb brez spremstva, katerih 

prošnja za azil je bila zavrnjena, vendar ker nimajo vzpostavljenega bilateralnega sistema 

vračanja otrok, se vrnitve mladoletnih oseb redko izvedejo, saj morajo oblasti pri vrnitvah 

sodelovati z institucijo v matični državi, ki bi ustrezno skrbela za mladoletnika ob njegovi 

vrnitvi. Enostavnejša rešitev je, da oblasti z negativno odločitvijo na prošnjo za azil počakajo, 

dokler prosilec ne doseže polnoletnosti, ko je v primeru vrnitve potrebno upoštevati manj 

varoval.  

 

P1: 14-letnik je prejel negativno odločitev na prošnjo za azil. Oblasti so ga poskušale vrniti v 

Moldavijo, zato so ga peljale na moldavsko ambasado v Avstriji, da bi poiskali rešitev. Tam se je 

srečal z moldavskim ambasadorjem, ki je na mladoletnika kričal in ga obtožil, da dela sramoto 

državi. Zaradi odnosa ambasadorja in nastalih okoliščin, se je Mladinska socialna služba 

odločila, da mladoletnika ne bo vrnila v Moldavijo. Ker mladoletnika niso želeli nastaniti v 

centru na Dunaju, temveč prestaviti na Štajersko, od koder je že pobegnil, se tja nikoli ni vrnil, 

ampak je izginil. 

 

                                                           
133  Nevladne organizacije so sicer kritične do Direktive o vračanju, saj ta določa zgolj minimalna varovala, ki jih 

morajo države upoštevati ob vrnitvi mladoletnikov brez spremstva. Tako Direktiva ne zahteva, da se pred vrnitvijo 

določi, ali je vrnitev v najboljšem interesu otroka, prav tako ne zagotavlja pravne pomoči in ne določi, kakšne so 

»zadostne sprejemne strukture za vrnitev otrok«  (glej Save the Children Europe Group 2008). 
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             Prisilne vrnitve mladoletnikov iz Moldavije tako niso pogosto izvedene. V primeru 

negativne odločitve za azil, ki ji sledi zahteva za izgon, država tako dejansko redko izvede 

vrnitev posameznika oziroma izda zanj pripor pred deportacijo. Pogosteje ga pusti, da sam reši 

svojo situacijo – da zaradi strahu pred deportacijo enostavno izgine.  

 

P2: Policija je ob pregledu dokumentov naletela na 16-letnika, katerega prošnja za azil je bila 

zavrnjena. V skladu z zakonom je sprožila odločbo za izgon iz države. Na njegovi odločbi je bilo 

zapisano: »Na podlagi navedb in osebnega stanja lahko organ sklepa, da se postopku ne boste 

mogli izogniti.« Mladoletnik je bil nastanjen v kriznem centru Drehscheibe. Zaradi mladoletnosti 

in izkazne pripravljenosti na sodelovanje oblasti niso odredile pripora zanj, temveč se je moral 

redno javljati na policijski postaji. V kolikor tega ne bi storil, bi zanj lahko odredili pripor pred 

izgonom. Mladoletnik je po treh mesecih izginil iz kriznega centra Drehscheibe (16-letnik, krizni 

center Drehscheibe).  

 

           V skladu z zahtevami Direktive o vračanju si tako avstrijske oblasti prizadevajo za 

vzpostavitev sodelovanja med državama, ki bi zadovoljilo minimalne pogoje za vrnitev otroka 

brez spremstva (obstoj matične institucije, ki ga je pripravljena sprejeti) ter omogočalo 

čimprejšnje vrnitve mladoletnikov brez spremstva nazaj v Moldavijo. Fronek pravi: »Imeli smo 

nekaj primerov, ko so oblasti poskušale vrniti mladoletnike na Kosovo ali v Albanijo, vendar so 

ti, ko so izvedeli za vrnitev, izginili, saj se ne želijo vrniti. V nekaterih primerih mladinske 

socialne službe zavrnejo sodelovanje s policijo, zaradi Evropske direktive o vračanju, po kateri 

morajo najti ustrezno ustanovo, ki bo poskrbela za otroka v matični državi.« (Fronek, 2010) 

Tako so trenutna prizadevanja usmerjena v vzpostavitev sodelovanja med Moldavijo in Avstrijo 

po modelu obstoječih projektov bilateralnega sodelovanja, ki je vzpostavljeno med Avstrijo in 

Bolgarijo ter Romunijo, kar spodbuja precejšnjo zaskrbljenost med strokovnjaki, ki dvomijo v 

učinkovitost takšnih sistemov in njihovega upoštevanja najboljšega interesa otrok. Zaskrbljenost 

je prisotna predvsem zato, ker je eden ključnih elementov sodelovanja vzpostavitev centrov v 

matični državi, ki bi hitreje in lažje identificirali mladoletnike, omogočili njihovo čimprejšnjo 

vrnitev v matično državo ter kratkoročno in dolgoročno skrbeli za mladoletnike po njihovi 

vrnitvi (Tatzgern, 2011).  
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           Pilotna projekta z Romunijo in Bolgarijo sta sicer prispevala k upadu števila romunskih in 

bolgarskih mladoletnikov brez spremstva v Avstriji – njihovo število se je zmanjšalo s 650 leta 

2005, na 350 leta 2006, danes pa v Avstriji na leto identificirajo okoli 30 mladoletnikov brez 

spremstva iz Romunije in Bolgarije (Tatzgern, 2011). Vzpostavitev podobnega sistema naj bi 

omogočila avstrijskim oblastem, da »lahko otroke vrnemo in vemo, da bodo ti otroci varni« 

(Ceipek, 2011). Po besedah g. Tatzgerna (2011) in Ceipeka (2011) je vzpostavitev sodelovanja z 

Moldavijo trenutno prioritetna naloga tako služb, ki delujejo na področju trgovine z ljudmi in 

organiziranega kriminala, kot mladinskih socialnih služb, odgovornih za skrbništvo nad 

mladoletniki brez spremstva.  

              Kljub temu da avstrijske oblasti poudarjajo, da sta pilotna projekta z Bolgarijo in 

Romunijo prispevala k razpadu organiziranega kriminala, ki je izkoristil prost pretok oseb po 

vstopu teh dveh držav v Evropsko unijo, je učinkovitost zgolj takšnega pristopa za naslavljanje 

zapletenega vprašanja mladoletnih migracij iz Moldavije, vprašljiva. Obstaja sum, da so 

kriminalne mreže, ki so v Avstrijo tihotapile bolgarske in romunske mladoletnike v letih 2005–

2008, dejavnosti zgolj prilagodile ter se usmerile na druge destinacije, kot je Italija, kjer je 

učinkovitost organov pregona nižja, vrnitve mladoletnikov brez spremstva pa prej izjema kot 

pravilo. Ceipek tako pravi, da »Avstrija sedaj predstavlja preveč nevaren teren, da bi lahko 

mladoletnike neopazno izkoriščali v nezakonitih aktivnostih« (Ceipek, 2011). Vzpostavitev 

sistemov vračanja tako ne predstavlja dolgoročne rešitve problema, ampak samo prevali breme 

njihovega reševanja na druge države ter potencialno še poglablja ranljivost mladoletnikov za 

zlorabe in izkoriščanja. Številni strokovnjaki, predvsem tisti, ki zagovarjajo koncept otrokovih 

pravic, prav tako dvomijo v resnično »prostovoljno« naravo »čimprejšnjih« vrnitev, ki jih 

organizira center Drehscheibe
134

 ter jih tudi ne vidijo kot mehanizma, ki bi na osnovi temeljitega 

razmisleka in informirane odločitve zagotavljal, kaj je v najboljšem interesu otroka (glej Nowak 

2010; Sax 2010; Winckler 2010). Dvom potrjuje tudi izjava direktorja Ceipeka, ki pravi: 

»Najprej smo morali implementirati naš sistem v matični državi, sedaj jim lahko zaupamo in 

lahko pošljemo otroke nazaj celo v roku 48 ur.« (Ceipek, 2010) 

           Vračanje mladoletnikov v matično državo, brez da bi razmislili o razlogih, ki so jih 

popeljali na pot, lahko na eni strani mladoletnika ponovno vrne v okolje, iz katerega je pobegnil 

in ki ga pogosto določajo nasilje, revščina ali zloraba. Prav tako obstaja nevarnost, da družina ne 

                                                           
134

 Npr. Sax (2010), Winkler (2011). 
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bo pozitivno sprejela otrokove vrnitve, sploh v kolikor je veliko vložila v njegovo pot in 

pričakuje, da bo njihova investicija povrnjena v obliki denarne ali druge pomoči (glej Save the 

Children Europe Group 2009; Separated Children in Europe Programme 2004). In ne nazadnje, v 

kolikor se otrok ne želi vrniti in se ne strinja s svojo vrnitvijo, bo iskal nove priložnosti in načine, 

da odide iz matične države.
135

 

             Senovilla Hernández (2007, str. 52–53) je vzpostavil tipologijo strinjanja (angl. typology 

of agreement), povezano z vračanjem mladoletnika v matično državo in/ali družino, ki temelji na 

načelu otrokovega najboljšega interesa. In sicer:  

 Če se obe strani strinjata o vrnitvi ne glede na motivacijo za migracije, potem je vrnitev v 

najboljšem interesu otroka. 

 Če želi mladoletnik ostati v državi gostiteljici, vendar njegova družina želi, da se vrne v 

matično državo, morajo kompetentne oblasti odločiti, ali je vrnitev v njegovem 

najboljšem interesu oziroma ali obstajajo znaki zlorabe in izkoriščanja otroka s strani 

družine. Prav tako morajo upoštevati razlike med možnostmi za izobraževanje in socialno 

podporo, ki je na voljo v državi gostiteljici in matični državi. 

 Če se otrok želi vrniti, vendar družina njegovo vrnitev zavrne (npr. če je družina veliko 

vložila v mladoletnikov migracijski projekt in se ne želi odreči povračilu investicije), 

vrnitev ni v otrokovem najboljšem interesu. 

 Če obe strani nasprotujeta vrnitvi oziroma je bil otrok že prisilno vrnjen, celo brez da bi 

bila vzpostavljena komunikacija z družino, vrnitev ni v otrokovem najboljšem interesu. 

            Pravica do otroka, da živi s svojo družino, je v večini držav razumljena kot ključno 

načelo politike vrnitve in najboljša rešitev za otroka (Save the Children Europe Group 2009). 

Tudi Konvencija o otrokovih pravicah priznava družinsko okolje kot naravno okolje za otroka, v 

katerem naj živi. Kljub temu pa Konvencija ne vzpostavlja pravila, da bi mladoletnik moral 

živeti s svojimi starši ali da lahko država to dejansko zahteva. Prav tako v Konvenciji ni zapisana 

dolžnost otroka, da mora živeti v svoji matični državi (Rozzi v Senovilla Hernández 2007a, str. 

52). O odločitvi, kaj je v najboljšem interesu otroka, vključno z njegovo vrnitvijo, mora odločati 

neodvisno in kompetentno telo, ki mora pri svoji oceni – če se ozremo po jeziku otrokovih pravic 

– upoštevati: vidike otroka samega (Konvencija o otrokovih pravicah, 12. čl.), otrokovo pravico 

                                                           
135

 International Social Service je izvedla raziskavo, ki zajema 156 mladoletnikov brez spremstva, ki so bili med leti 

1999 in 2001 vrnjeni v Albanijo. Raziskava je pokazala, da je več kot 60 % otrok ponovno migriralo, kljub temu da 

so bili po vrnitvi vključeni v programe integracije (Senovilla Hernández 2007, str. 52). 
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do preživetja in razvoja (Konvencija o otrokovih pravicah, 6. čl.), ter obveznost države, da 

zaščiti otroka pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki so v škodo otrokovi blaginji (Konvencija o 

otrokovih pravicah, 35. čl.). Prav tako velja splošno prepričanje, da je vrnitev otroka v okolje, v 

katerem ima dostop do manj ekonomskih in socialnih pravic, zgolj redko v njegovem najboljšem 

interesu. 

           V kolikor je mladoletnikova prošnja za azil zavrnjena ali se želi prostovoljno vrniti v 

matično državo, lahko zaprosi za pomoč pri prostovoljni vrnitvi, ki jo ponuja avstrijsko 

Ministrstvo za notranje zadeve osebam, ki nimajo pravice do bivanja v Avstriji, kot tudi 

posameznikom, ki so odstopili od svoje prošnje za azil in se želijo prostovoljno vrniti v svojo 

domovino. Nevladne organizacije (Caritas, Diakonie, Verein.Menschen.Leben) v primeru 

prostovoljne vrnitve ponujajo mladoletnikom svetovanje, Mednarodna organizacija za migracije 

(MOM) pa je odgovorna za logistična vprašanja, povezana z vrnitvijo. MOM je leta 2007 izvedla 

pet prostovoljnih vrnitev mladoletnikov brez spremstva (Afganistan 1, Albanija 1, Bosna in 

Hercegovina 2, Mongolija 1), večina otrok je bila starih 17 let, dve sta bili deklici (Albrecht in 

drugi 2008, str. 153). Leta 2008 je bil prostovoljno vrnjen tudi moldavski mladoletnik. 

Mladoletnik je v Avstrijo pripotoval, ker je želel finančno pomagati svoji družini v matični 

državi (Windbicher, 2011).  

           Možnost prostovoljne vrnitve je pozitivna, v kolikor se mladoletnik resnično želi vrniti v 

matično državo, saj je učinkovitost njegove vrnitve veliko bolj realistična, v kolikor je otroku v 

postopku dodeljena ustrezna podpora, kar mu omogoča tudi boljšo pripravo na vrnitev in 

načrtovanje življenjskega projekta ob vrnitvi. Vendar, kot izpostavljajo študije in nekateri 

strokovnjaki, če mladoletnik ne vidi vrnitve v matično državo v svojem interesu, obstaja zgolj 

malo verjetnosti, da bo takšen ukrep predstavljal dolgoročno in učinkovito rešitev. 

  

5.6.4. Mladoletni migranti brez spremstva iz Moldavije kot žrtve trgovine z ljudmi?  

 

Številni otroci, ki se samostojno odpravijo na pot, so zaradi narave migracij, svojih interesov, 

želj in pričakovanj ranljivi za oblike večkratnega izkoriščanja in zlorabe. Če želimo preventivno 

preprečiti izkoriščanje in zlorabe, moramo razumeti tudi ključne mehanizme, ki mladoletnike 
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izpostavljajo nevarnostim, vključno z nevarnostjo trgovine z ljudmi (ki je pogosto posledica 

neuspelih migracij) in ostalih oblik izkoriščanja in zlorabe.  

           Avstrija je v večini dokumentov opisana kot tranzitna država in država destinacija za 

otroke brez spremstva žrtve trgovine z ljudmi, posebej za otroke iz jugovzhodne Evrope 

(Bolgarije, Romunije, Moldavije, Gruzije, Srbije in Slovaške), kot tudi iz Afrike (deklice iz 

Nigerije) (glej Temesvari 2009; European Migration Network 2010; ECPAT Austria 2010). 

Vendar je statistično zelo težko prikazati obseg trgovine z ljudmi/otroki ter s posameznimi 

primeri potrditi te domneve – to velja tudi za mladoletnike brez spremstva iz Moldavije. 

Mladoletniki, vključeni v našo študijo, so pokazali nizko stopnjo suma na trgovino z ljudmi; tudi 

velik del strokovnjakov, vključenih v raziskavo, je izpostavil, da pri izbranih otrocih ne opažajo 

znakov trgovine z ljudmi, prav tako dvomijo, da so v ozadju migracij mladoletnikov organizirane 

kriminalne združbe.   

           Kljub temu mladoletnike brez spremstva, ki so izven azilnih struktur (torej predvsem tiste, 

ki so nastanjeni v kriznem centru Drehscheibe), pogosto povezujejo s trgovino z ljudmi; tudi 

zaradi »slovesa« centra kot edinega centra v Avstriji, ki nudi pomoč mladoletnim žrtvam 

trgovine z ljudmi. Takšno posploševanje tako prikazuje poenostavljeno sliko, ki ne odraža 

realnosti – leta 2008 je bilo v centru nastanjenih 88 otrok, od tega zgolj za tretjino ocenjujejo, da 

gre za žrtve trgovine z ljudmi (glej Europan Migration Network 2009, str. 25; ECPAT Austria 

2010, str. 6). Prav tako je analiza primerov moldavskih otrok, sprejetih v Drehscheibe, pokazala, 

da sum trgovine z ljudmi obstaja zgolj za majhno število otrok. Velik del mladoletnikov 

predstavljajo iskalci azila, ki so bili nastanjeni v sprejemnem centru Traiskirchen, in ki jih je 

policija privedla v krizni center Drehscheibe, ko jih je ujela ob izvajanju manjših kaznivih dejanj. 

Nekaj mladoletnikov, privedenih v center, je iz Traiskirchna odšlo, potem ko je bila zavrnjena 

njihova prošnja za azil. Zgolj za dva od 11 mladoletnikov, nastanjenih v centru Drehscheibe, 

obstaja utemeljen sum, da sta žrtvi trgovine z ljudmi. 

           O ostalih primerih moldavskih otrok žrtev trgovine z ljudmi je na voljo zgolj poročilo 

mednarodne organizacije La Strada, ki je poročala o šestih moldavskih mladoletnikih brez 

spremstva, identificiranih pri kraji v trgovini na Dunaju. Mladoletniki naj bi delovali v okviru 

čečenske kriminalne mreže (Rusu, 2010a). Za 37 mladoletnikov, ki so bili po podatkih 

notranjega ministrstva vključeni v kazniva dejanja leta 2010, pa preiskava poteka in uradnih 
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podatkov kriminalistična policija ne more izdati. Predvidevajo pa, da je med njimi majhno 

število primerov trgovine z ljudmi (Tatzgern, 2011). 

          Pri tem številni strokovnjaki opozarjajo, da je nujna previdnost pred prehitrim 

izključevanjem pojava trgovine z ljudmi na primeru mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, 

predvsem zaradi izzivov pri identifikaciji trgovine z ljudmi, ki izhaja iz spreminjajoče se narave 

pojava, zahteve po sodelovanju številnih akterjev ter pogosto tudi zaradi slabe osveščenosti o 

obstoju tega pojava. Izziv pri identifikaciji predstavlja tudi brisanje mej med tihotapljenjem 

nezakonitih migrantov in trgovino z ljudmi, prav tako prihaja do spremenjenega trenda (Kontula 

in Saaristo, 2009) oziroma reorientacije (Rusu in Fomina, 2010) trgovine z ljudmi, ki se hitro 

prilagaja na zaostrene razmere nadzora in pregona kriminalnih združb ter višanja kazni za 

sodelovanje pri tem zločinu. Tako se trgovci z ljudmi vse bolj zatekajo k mehkejšim metodam 

nadzora in izkoriščanja, ki jih je težje identificirati kot trgovino z ljudmi; na primer namesto 

uporabe jasne sile in nasilja dovoljujejo žrtvam več svobode ter jim izplačajo tudi določen delež 

denarja. To pogosto ne zmanjšuje stopnje izkoriščanja žrtev, otežuje pa identifikacijo samega 

pojava (glej tudi Kontula in Saristo 2009; Rusu in Fomina 2010; Ceipek 2010) ter vzpostavlja 

zelo tanko mejo med tihotapljenjem in trgovino z ljudmi (Rusu in Fomina 2010, str. 22). Tudi g. 

Ceipek je pri posameznih mladoletnikih, ki so bili nastanjeni v kriznem centru Drehscheibe, 

opazil, da njihove migracije pogosto predstavljajo »... nekaj vmes med trgovino z ljudmi in 

tihotapljenjem otrok« (Ceipek 2010). 

           Nadalje, identifikacija trgovine z ljudmi je otežena, ker pogosto – kar velja tudi za 

Avstrijo – ni vzpostavljene ustrezne strukture za sistematično in učinkovito naslavljanje tega 

pojava. Prav tako oblasti ne zbirajo sistematično primerljivih podatkov o žrtvah trgovine z ljudmi 

(Nowak 2010), obstoječe statistike pa ne razlikujejo med odraslimi žrtvami ter otroki, prav tako 

niso razčlenjene glede na obliko trgovine z ljudmi, državo izvora, starost in spol (ECPAT 2010, 

str. 6). Avstrija, ki je sicer v zadnjih letih rahlo napredovala na področju naslavljanja trgovine z 

ljudmi, predvsem na področju izboljšav pravnega in zakonodajnega okvira, še vedno ni 

vzpostavila ukrepov, s katerimi bi zagotovili ustrezno implementacijo zavez, koordinacijo in 

specializirano podporo za otroke žrtve trgovine z ljudmi (glej ECPAT Austria 2010). Nowak 

(2010, str. 6–7) tako poudarja, da Avstrija nima specializiranega programa za integracijo žrtev 

trgovine z ljudmi v Avstriji. Poudarek trenutnega sistema je na vrnitvah, kljub temu da ni 

uradnih struktur in mehanizmov, ki bi zagotavljali vrnitev v najboljšem interesu otroka. Tako 
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razen kriznega centra Drehscheibe, ki skrbi tudi za ostale otroke brez spremstva izven azilnih 

struktur – torej ne zgolj za žrtve trgovine z ljudmi –, ni vzpostavljenega nacionalnega sistema, ki 

bi omogočal sistematično dokumentacijo in spremljanje ter nudenje strokovne pomoči vsem 

relevantnim osebam, vključenim v proces trgovine z ljudmi (ECPAT Austria 2010, str. 16). 

Dejstvo, da ni vzpostavljenih ustreznih struktur na tem področju, je g. Sax komentiral z 

naslednjimi besedami: »Dobro bi bilo, da bi ga (krizni center Drehscheibe, op. a.) zaprli za nekaj 

časa, saj bi tako videli, da nimamo ničesar.« (Sax, 2010) Za Avstrijo je tako značilna 

pomanjkljiva implementacija pravnega in zakonodajnega okvira in posledično neučinkovit 

pregon preprodajalcev z ljudmi, kar je ključno za učinkovito naslavljanje trgovine z ljudmi. Boj 

proti trgovini z ljudmi je otežen tudi zaradi nizke stopnje samoidentifikacije žrtev trgovine z 

ljudmi,
136

 pomanjkljivega znanja o človekovih pravicah in vprašanjih, povezanih s trgovino z 

ljudmi, kot tudi zaradi nezmožnosti ali nepripravljenosti nekaterih žrtev, da bi poročale in 

posredovale svoje izkušnje oblasti. Kot opozarja Tatzgern (2011), tudi kadar pride do 

samoidentifikacije žrtve in mladoletnik pove, da je bil pretihotapljen v Avstrijo ter da so od njega 

zahtevali, da izvaja kazniva dejanja, organi pregona pogosto težko zberejo dovolj dokazov, ki bi 

dokazali trgovino z ljudmi, saj so informacije, ki jih podajo mladoletniki, nezadostne in 

zahtevajo proaktivno delovanje policije in tožilstva (Tatzgern, 2011). Informacije, ki jih 

pridobijo od mladoletnika, ki trdi, da je žrtev trgovine z ljudmi, so omejene: Sem žrtev in to je 

konec informacije. – Torej, kdo te je izkoristil? Ni jasno ... je bil Jimmy, Johnny ... kdorkoli. Kje 

je bilo? – V Kišinjevu. – Aha, v Kišinjevu. Kje v Kišinjevu? – V stanovanju. – Kakšen je bil prvi 

kontakt, kakšna je mreža, kakšen je bil postopek, kakšen je bil kontakt po telefonu ali ... karkoli 

...? – Se ne spomnim, sem pozabil (Tatzgern, 2011). 

            Nizka stopnja identifikacije vodi tudi v nizko raven osveščenosti o trgovini z ljudmi, med 

drugim tudi s strani mladinskih socialnih služb in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z 

begunci in otroki brez spremstva (ECPAT Austria 2010; Winckler 2010). Prav tako lahko 

opazimo tudi nizko raven občutljivosti za otroke iz Moldavije kot potencialne žrtve trgovine z 

ljudmi. Ti so v prvi vrsti videni zgolj kot udeleženci v kaznivih dejanjih, torej prestopniki, prej 

kot pa žrtve struktur in okoliščin, ki jih spodbujajo in vodijo v prestopništvo. Kot pravi Fronek 

(Fronek, 2010): »... če so nigerijska dekleta prisiljena v prostitucijo, obstaja več občutljivosti, da 

                                                           
136

 Na primer Kontula in Saaristo (2009, str.  8–19) ugotavljata, da je večja verjetnost, da fantje zaradi sramote, 

povezane z neuspehom njihovega migracijskega projekta, ne želijo poiskati pomoči. 
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so žrtve. Če je mladoletnik iz Moldavije uporabljen za rop in podobne stvari, ravnajo z njim prej 

kot s prestopnikom, in ne kot z žrtvijo struktur in mehanizmov, ki ga postavljajo v takšno 

situacijo.« Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da trgovina z ljudmi ne predstavlja zgolj 

prostitucije ali spolnega izkoriščanja, temveč vključuje tudi izkoriščanje za izvajanje nezakonitih 

dejavnosti, kot so ropi, kraje in prisilno beračenje. Tega bi se, kot izpostavljajo strokovnjaki 

(Fronek 2010; Sax 2010), morale zavedati in na to usmeriti pozornost tudi odgovorne avstrijske 

institucije, saj lahko zaradi ozkega razumevanja trgovine z ljudmi prihaja do situacije, v kateri 

žrtve niso identificirane kot takšne ali pa so identificirane kot prestopniki. To nima negativnih 

posledic zgolj na otroka, ki v primeru, da je žrtev trgovine z ljudmi, ne pridobi ustrezne podpore 

in rehabilitacije, ampak tudi na preiskavo ter pregon trgovine z ljudmi (ECPAT Austria 2010). 

           Vzpostavitev sistema za učinkovito naslavljanje trgovine z ljudmi, ki ne temelji samo na 

boju proti organiziranemu kriminalu in nadzoru nad mejami, temveč postavlja zaščito žrtev v 

središče, je potrebna tako v matični državi kot državi destinaciji. Prav tako je pomembno, da 

(tudi zaradi številnih omejitev, povezanih z definicijo trgovine z ljudmi in njeno konceptualno 

(ne)jasnostjo, vključno z izzivi, povezanimi s samoidentifikacijo žrtev) pozornosti ne usmerjamo 

zgolj na to, ali mladoletniki ustrezajo indikatorjem trgovine z ljudmi, temveč se osredotočimo na 

mehanizme, ki jih izpostavljajo situacijam zlorabe in potencialnega izkoriščanja, med katerimi 

trgovina z ljudmi predstavlja zgolj skrajno obliko izkoriščanja. Pri tem ne smemo pozabiti, da so 

države dolžne zaščititi mladoletnike brez spremstva pred vsemi oblikami in tipi zlorab ter 

izkoriščanja, ki škodujejo in negativno vplivajo na njihov polni razvoj. Tako moramo 

mladoletnike brez spremstva in njihova dejanja postaviti v kontekst okolja, iz katerega izhajajo, 

izzivov, s katerimi se srečujejo v matični državi, in omejenih možnosti, ki jih imajo na svoji 

migrantski poti, kot tudi prisotnosti odraslih, ki želijo izkoristiti njihovo situacijo. Pri tem je 

pomembno, da trgovino z ljudmi razumemo zgolj kot skrajen primer razširjenega trenda 

izkoriščanja, nevarnosti in ranljivosti mladoletnih migrantov brez spremstva. 

           Mai izpostavlja naslednje vidike, zaradi katerih so mladoletniki brez spremstva in mladi 

migrantje potencialno ranljiva družbena skupina (Mai 2008, str. 4):  

 Prvič, ker se morajo najpogosteje pretihotapiti v države destinacije, lahko postanejo 

enostavna tarča za tihotapce in kriminalne mreže, ki jih lahko »zaposlijo« v zelo 

izkoriščajočih aktivnostih.  
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 Drugič, ker jim status nezakonitega migranta pogosto preprečuje, da bi dostopali do 

zakonitih virov dohodka, se mladoletniki in mladi migrantje zelo pogosto soočajo z 

močnimi dinamikami socialne izključenosti in se morajo za ekonomsko preživetje 

zanašati na tihotapljenje drog, krajo ali prostitucijo. 

 In ne nazadnje, pomanjkanje kulturnega kapitala in življenjskih izkušenj, potrebnih za 

razumevanje zapletenosti in nasprotij zahodnih kapitalističnih družb, lahko proizvede 

zelo utopičen migracijski projekt, pogosto temelječ na idealizaciji zahoda kot prostora, 

kjer je »vse mogoče«. Ko se mladoletniki soočijo z realnostjo, nekateri občutijo veliko 

razočaranje ter se zatečejo k nezakonitim aktivnostim, saj je to edini način, preko 

katerega lahko ohranijo svoj utopični migracijski projekt (Mai, 2008).  

 

              Podobno so nekatere mednarodne organizacije vzpostavile kazalnike rizika (angl. risk 

indicators), ki postavljajo mladoletnike in ostale posameznike v nevarnost za trgovino z ljudmi. 

Med njimi so: potreba po poplačilu vsote, ki je nastala zaradi potovanja, kulturno pogojevanje, 

neuspeh mirgracijskega projekta, pomanjkanje svobode gibanja, nasilje in grožnja nasilja, 

sociokulturno poznavanje ciljne države in raven družbene in okoljske interakcije, zaupanje in 

nezaupanje v institucije zaščite, znanje jezika, kontakt in podpora družine v matični državi (glej 

npr. International Labour Organization 2009).   

              Kazalniki za vzpostavitev trgovine z ljudmi sicer predstavljajo pomembno orodje tudi 

pri preprečevanju trgovine z ljudmi, vendar pa se nam zdi pomembno (in tudi bolj smiselno), da 

bolj, kot da se ortodoksno nanašamo na definicijo trgovine z otroki in njene indikatorje, 

razumemo migracije mladoletnih migrantov brez spremstva v okviru družbenih, političnih in 

zakonodajnih razmer, ki jih postavljajo v nevarnosti zlorabe, izkoriščanja, kot tudi prestopništva 

in vključevanja v kazniva dejanja. Izzive, s katerimi se soočajo mladoletniki iz Moldavije, kot 

tudi njihovo izginjanje in vključevanje v nezakonite aktivnosti, je tako potrebno razumeti v luči 

mehanizmov, ki jih delajo ranljive za trgovino z ljudmi in ostale oblike izkoriščanja, ter jim 

zagotoviti podporo in ustrezno zasčito – ne glede na to, ali posameznika kategoriziramo kot žrtev 

trgovine z ljudmi ali ne. Pri tem moramo upoštevati zapletenost mladoletnikovih potreb, 

pričakovanj in prioritet, saj bo le z upoštevanjem teh mogoče identificirati družbeno in kulturno 

trajnostne modele družbene intervencije, ki mladoletnikov ne bodo dodatno izpostavljali 

nevarnosti.   
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           Na drugi strani številne vlade tudi ignorirajo dejstvo, da se nedokumentirane migracije 

(vključno s trgovino z ljudmi) dogajajo zaradi velikih razlik med številom ljudi, ki želijo (ali so 

prisiljeni) migrirati, in zakonitih možnosti, ki so na voljo za njihovo migracijo. Vse več raziskav 

tudi potrjuje, da omejevanje migracijske politike ter strožji nadzor nad mejami, ki naj bi 

zavaroval javnost pred nevarnimi migracijami, ne zaustavi migracijskega toka – temveč prej 

spodbudi nezakonite migracije, ki postajajo edine alternative za migracije. Vse strožji nadzor 

tudi spodbuja tihotapce in organiziran kriminal, da postajajo vse bolj sofisticirani pri opravljanju 

svojih nezakonitih poslov (glej Gallagher, 2002). Pri tem prizadevanja in boj proti trgovini z 

ljudmi pogosto ignorirajo dejstva, da preprodajalci zgolj služijo trgu povpraševanja po spolnih 

uslugah in poceni delovni sili v državah destinacijah, ki omogoča, da je trgovina z ljudmi 

dejansko profitna dejavnost. Države destinacije pogosto naredijo zelo malo, da bi naslovile 

vprašanje povpraševanja. Kar je, kot izpostavlja Galleher (2005, str. 25) ne samo napačno, 

ampak tudi hinavsko (angl. hypocritical), saj je, kot je izpostavil Peyroux (2010, str. 2) boj proti 

trgovini z ljudmi pogosto kodificiran v strastnem jeziku ter uporabljen za krepitev oblike 

kulturne superiornosti naše civilizacije, ki temelji na človekovih pravicah in skrbi za najbolj 

ranljive, nasproti barbarskih državam, ki še vedno izvajajo prakse izkoriščanja mladoletnikov 

brez spremstva. Ob tem pa zahodne države naredijo zelo malo, da bi naslavljale strukturne 

vzroke, ki spodbujajo migrante, da se v iskanju življenjskih priložnosti zatečejo k nezakonitim in 

nevarnim migracijam, ki lahko potencialno v skrajnem primeru vodijo tudi v trgovino z ljudmi. 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

 

Vprašanje otrok migrantov brez spremstva moramo razumeti v kontekstu dejavnikov, ki vplivajo 

na migracijska gibanja na globalni ravni, med njimi bolj kakovostna, dostopnejša in hitrejša 

komunikacijska in transportna sredstva, ki vplivajo na zmanjševanje razdalj (tako virtualnih kot 

fizičnih) ter spodbujajo projekcije vizij življenja in življenjskega stila in izpostavljajo potrošnjo 

in kapitalističen način življenja v globalnih žepih blaginje; kot tudi na drugi strani ekonomske 

neenakosti, ki vplivajo na nizek življenjski standard, revščino, spremenjene demografske 

značilnosti, tradicionalne vzorcea ter omejene ekonomske in družbene možnosti ljudi v številnih 
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državah po svetu. Vsi ti dejavniki spodbujajo vedno več ljudi, da iščejo priložnosti in višji 

življenjski standard izven svojih matičnih držav. Otroci pri tem niso izjema.  

 Doktorska disertacija se je osredotočila na ekonomsko motivirane migracije 

mladoletnikov brez spremstva, ki iz Moldavije potujejo v države Evropske unije, s posebnim 

poudarkom na Avstriji. Gre za mladoletnike, ki kljub temu, da njihove migracije predstavljajo 

realnost današnje globalizirane družbe, za razliko od otrok brez spremstva iskalcev azila in 

beguncev ter žrtev trgovine z ljudmi zgolj redko najdejo mesto v migracijskih debatah, razpravah 

in raziskavah. In kljub temu da je veliko število otrok na poti zaradi vojn, konfliktov, političnega 

in verskega preganjanja ter da so številni otroci zapeljani v migracije in namerno izkoriščeni v 

migracijskem procesu, razumevanje migracij samo skozi ti dve perspektivi ne predstavlja 

zadostnega razumevanja vseh izkušenj otrok v migracijah. Na tak način omejeno razumevanje 

migracij namreč onemogoča vzpostavitev ustreznih ukrepov in mehanizmov, potrebnih za 

ustrezno naslavljanje pojava otroških mobilnosti. Z našo doktorsko disertacijo smo poskušali 

preusmeriti pozornost na sivo področje otroških migracij, ki ne ustrezajo vzpostavljenim 

definicijam mladoletnikov brez spremstva. Gre za migracije, ki jih je težko soditi kot »dobre« ali 

»slabe«, pri katerih se mladoletniki na svoji migrantski poti pogosto soočijo z zanikanjem 

njihovih pravic, administrativnimi ovirami in nezmožnostjo ureditve svojega statusa, s sistemi in 

ukrepi zaščite, ki so neprilagojeni njihovim potrebam in interesom, kot tudi neprostovoljnimi 

vrnitvami v matično državo. Njihove migracije, ki jih določa trojni status potencialne ranljivosti 

– migranta, otroka in brez spremstva odraslega – določa tudi močna želja po doseganju cilja 

migracijskega projekta, bodisi dohodka, izobraževanja ali novih doživetij, na katerega 

vzpostavljeni sistemi zaščite, pogosto ne morejo dati ustreznega odgovora. Povezano s tem, 

otroške migracije včasih izpostavljajo nasprotujoče si poglede in pričakovanja o otrocih in 

otroštvu znotraj različnih geografskih, kulturnih in ekonomskih okolij. Različni pogledi še 

posebej izstopajo, kadar govorimo o delu in iskanju dohodka kot ključnem in legitimnem motivu 

za otroške migracije; saj to nasprotuje prevladujočemu (zahodnjaškemu) videnju otroštva kot 

zaščitenem obdobju, katerega ključni komponenti predstavljata predvsem izobraževanje in čas, 

namenjen igri.    

 Kot smo pokazali v disertaciji, mladoletne migracije predstavljajo tudi enega najbolj 

zapletenih modelov migracij, ki je razpet med vse strožjo migracijsko in azilno zakonodajo držav 

članic EU in standardi otrokovih pravic, zapisanimi v Konvenciji o otrokovih pravicah in ostalih 
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mednarodnih dokumentih s tega področja. Konvencija predstavlja tudi ključen dokument, na 

katerega se lahko opremo pri zagovorništvu in prizadevanjih za izboljšanje življenja otrok, 

vključno z otroki brez spremstva. Po Konvenciji imajo države takojšne obveznosti, povezane z 

zaščito mladoletnikov, vključno z zagotavljanjem varne nastanitve, zaščite otrok pred 

izkoriščanjem, naslavljanjem njihovih zdravstvenih potreb in oskrbo s pravno pomočjo; prav 

tako pa imajo tudi dolgoročne obveznosti, ki se navezujejo na odločitve, povezane z življenjskim 

projektom mladoletnika, ki morajo biti v njegovem najboljšem interesu. V tem kontekstu je naša 

disertacija v središče raziskovanja postavila migracije mladoletnih migrantov brez spremstva iz 

Moldavije, ki migrirajo v države Evropske unije, s posebnim poudarkom na Avstriji, kot državi 

tranzita in destinacije za te mladoletnike. Obseg njihovih migracij je sicer težko določiti, k čemur 

prispeva tudi statistična nevidnost mladoletnikov, izzivi, povezani s sistematičnim zbiranjem 

statistik, kot tudi neobstoj otroških migrantov kot samostojne kategorije. Pri čemer tudi zgolj 

omejeno število mladoletnikov pride na radar državnih oblasti in ustanov za zaščito otrok, velik 

del pa je tudi tistih mladoletnikov, ki so iz različnih vzrokov zapustili nastanitvene strukture in 

izginili v neznano. Po podatkih strokovnjakov – kljub temu da statistike o dejanskem obsegu 

pojava niso dosegljive – večji del nedokumentiranih moldavskih mladoletnih migrantov potuje v 

tiste države, za katere ne potrebujejo vize in v katerih je prehajanje meja ter iskanje dela 

enostavnejše kot v državah Evropske unije. V državah Evropske unije so mladoletni migranti 

brez spremstva iz Moldavije najbolj prisotni v Italiji (ta predstavlja njihovo ključno državo 

destinacijo), Avstriji, Slovaški, Madžarski in Poljski. Zadnje tri predstavljajo predvsem tranzitno 

državo za te mladoletnike. V Avstriji, ki je v središču te disertacije, moldavski mladoletniki 

predstavljajo statistično značilno skupino, njihovo število pa se je med letoma 2007 in 2010 

gibalo med 42 in 72 na leto – med njimi je večina zapustila nastanitvene strukture ter izginila 

neznano. V našo raziskavo je bilo vključenih 35 mladoletnikov brez spremstva, identificiranih na 

ozemlju Avstrije, ki so prišli v stik z nastanitvenimi centri za oskrbo mladoletnikov brez 

spremstva. Rezultati raziskave so nam pokazali zanimive spremembe v samem obsegu in trendih 

migracij mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije v Avstrijo in ostale države Evropske unije. 

Kljub temu da število mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, ki pridejo v stik z oblastmi ne 

upada drastično, je na drugi strani zaskrbljujoč močan padec v številu mladoletnikov, ki pridejo v 

drugo fazo azila ter so nastanjeni v nastanitvenih centrih za mladoletnike brez spremstva na ravni 
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provinc. Medsebojno povezanih vzrokov za takšen trend je lahko več, med njimi pa posebej 

padejo v oči:  

(a) vedno strožja migracijska zakonodaja, vključno z vse strožjim izvajanjem ocene starosti 

in omejenimi možnostmi pridobitve azila, subsidiarne zaščite oziroma druge možnosti 

dolgoročne ureditve statusa mladoletnikov v Avstriji;  

(b) spremembe migracijske poti in preusmeritev na druge države destinacije, ki so povezane 

tudi s pričakovanjem, kje bodo mladoletniki najlažje izpolnili svoj migracijski projekt 

(vključno z možnostjo dela);  

(c) spremembe v destinacijah, ki jih v primeru tihotapljenja migrantov oziroma trgovine z 

ljudmi izberejo kriminalne mreže glede na stopnjo nevarnosti v posamezni državi, da 

bodo odkrite pri izvajanju kaznivih dejanj; 

(d) neustreznost storitev in ukrepov, ki so na voljo za zaščito mladoletnikov brez spremstva, 

ki ne odgovarjajo njihovim interesom, željam in potrebam ter pogosto spodbujajo odhode 

mladoletnikov iz centrov že v prvi fazi postopka, oziroma jih posredno spodbujajo k večji 

vključenosti v nezakonite aktivnosti.  

 

 Po našem mnenju je disertacija jasno pokazala, da populacija mladoletnikov brez 

spremstva iz Moldavije ni homogena, kljub temu pa jih lahko – glede na značilnosti, ki 

odločujoče vplivajo na njihovo bivanje v državi gostiteljici – razdelimo v tri skupine: (1) 

mladoletnike, za katere Avstrija ne predstavlja države destinacije (mladoletnike v tranzitu); (2) 

mladoletnike, ki se želijo vključiti v avstrijsko družbo, vendar se morajo pri tem soočiti s 

številnimi nepremagljivimi administrativnimi ovirami, ter (3) mladoletnike, za katere je značilna 

visoka stopnja vključevanja v kazniva dejanja.  

 Analiza in interpretacija podatkov, ki smo jih pridobili v kvalitativni empirični študiji 

omogoča, da lahko sedaj na primeru mladoletnih migrantov iz Moldavije v Avstriji potrdimo 

nekatere naše začetne predpostavke, splošna prepričanja, značilnosti in trditve, ki se navezujejo 

na mladoletne migrante brez spremstva ter iz njih izpeljemo priporočila, potrebna za boljše 

razumevanje in ustreznejše naslavljanje tega pojava na evropski ravni. Na ta način z doktorsko 

disertacijo prispevamo k samostojnemu in izvirnemu prispevku k znanosti na polju našega 

raziskovanja in s tem tudi prispevamo k izboljšanemu razumevanju mladoletnih migracij, 
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izzivov, s katerimi se srečujejo mladoletni migranti, in mehanizmov, ki spodbujajo njihovo 

ranljivost za zlorabe in izkoriščanja. 

 Na začetku lahko ugotovimo, da se je kot dejstvo pokazala naša začetna predpostavka, po 

kateri avstrijske institucije in njihovi predstavniki, ki delujejo na področju mladoletnikov brez 

spremstva, razumejo mladoletne migrante brez spremstva iz Moldavije v prvi vrsti kot pasivne 

akterje, brez lastnega delovanja in besede pri odločanju v migracijskem procesu, ter v skladu z 

njihovo prevladujočo družbeno konceptualizacijo kot žrtve trgovine z ljudmi in iskalce azila. V 

medijih in dokumentih nevladnih ter mednarodnih organizacij, v katere smo pri delu na 

disertaciji imeli vpogled, je Moldavija tretirana primarno kot matična država in država izvoza 

žrtev trgovine z ljudmi v druge evropske države; pogosto tudi prevladuje konstrukcija otroških 

migrantov kot ranljivih žrtev – kar predstavlja rdečo nit zahodnjaškega diskurza o otroških 

migracijah. Med predstavniki avstrijskih organizacij, ki delujejo na področju otrok brez 

spremstva, pa je takšen pristop mogoče opaziti predvsem pri predstavnikih, za katere je značilno, 

da nimajo veliko neposrednih stikov z otroki brez spremstva. Ti posamezniki in organizacije 

pogosto delujejo tudi na področju zagovorništva ter so tudi najbolj »slišani« pri svojih zahtevah 

in reprodukciji prepričanj o mladoletnikih brez spremstva, njihovi dokumenti pa tudi javno 

dostopni. Pri tem je zanimivo, da je kljub temu, da je Moldavija v številnih dokumentih 

omenjena v prvi vrsti kot država izvora za trgovino z ljudmi/otroki v države Evropske unije, te 

trditve po naši oceni težko podkrepiti z neposrednimi dokazi oziroma dejanskim številom ali 

konkretnimi primeri mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, ki bi bili žrtve trgovine z 

ljudmi. Žal ravno takšen pristop in/ali diskurz do otrok brez spremstva s strani uradnikov močno 

vpliva na sistem za njihovo zaščito v Avstriji. Ta v prvi vrsti temelji na azilnem sistemu, kar 

pomeni, da so zaradi neobstoja alternativ, ki bi mladoletnikom lahko zagotovile začasen ali 

stalen migracijski status na kakšni drugi osnovi, vsi mladoletniki brez spremstva – ne glede na 

to, da so migracije nekaterih mladoletnikov ekonomsko pogojene – najpogosteje združeni v 

enotno kategorijo mladoletnikov brez spremstva iskalcev azila. Razumevanje otrok brez 

spremstva v prvi vrsti kot iskalcev azila pa pomembno prispeva k temu, da so pogosto v očeh 

javnosti in institucij, ki delujejo na področju zagovorništva njihovih pravic, obravnavani kot 

pasivni in v perspektivi žrtve. 

 Po drugi strani je v naši raziskavi velik del respondentov (predvsem tistih strokovnjakov, 

ki so v stiku z mladoletniki brez spremstva iz Moldavije) potrdil, da so bile pri veliki večini 



 

                                                                               

 

152 

 

migracij mladoletnikov brez spremstva, vključenih v raziskavo, odločilne za migracije njihove 

lastne odločitve (pri čemer v določenih primerih družinski člani o njihovi odločitvi sploh niso 

bili informirani), razen za omejeno število primerov, za katere se je izkazalo, da je mladoletnik 

poslan iz Moldavije v EU s strani družine (v tem primeru gre za manjše število otrok z 

mandatom), kar je v prid naši osnovni predpostavki o aktivni vlogi mladoletnikov brez spremstva 

pri migracijskih odločitvah. Pri razumevanju sprejemanja odločitev, povezanih z migracijami, pa 

je te nujno postaviti v okvir omejenih možnosti in pomanjkanja alternativ v matični državi, pri 

kateri se kljub nevarnosti, ki jih pot lahko prinese za mladoletnike, pogosto nevarne migracije 

zdijo še vedno boljša opcija kot življenje v matični državi.  

 Po našem mišljenju je pričujoča disertacija prispevala s svojimi rezultati k odpiranju 

drugačne perspektive razmišljanja o otroških migracijah, ki se premika od razumevanja otrok 

zgolj kot žrtev, ranljivih posameznikov, nujno prisiljenih in zapeljanih v migracijskem procesu, v 

smeri razumevanja mladoletnikov kot aktivnih posameznikov, ki soustvarjajo svet, v katerem 

živimo, in predstavljajo pomemben del aktualnih družbenih pojavov, med katerimi so migracije 

samo ene med njimi. S tem smo hkrati z visoko stopnjo verjetnosti verificirali osnovno vodilno 

hipotezo naše empirične kvalitativne raziskave, ki se je glasila:  Ker ne upošteva realnih 

življenjskih razmer otrok brez spremstva in zanemarja njihove osnovne ekonomske interese ter 

socialne potrebe, bo obstoječa dominantna paradigma razumevanja otroških migracij s strani 

oblasti vodila v oblikovanje migracijskih politik in ukrepov, ki bodo zelo pogosto povsem 

neprilagojeni mladoletnim migrantom brez spremstva. 

 Na straneh naše disertacije smo jasno pokazali, kako avstrijski sistem zaščite za 

mladoletnike brez spremstva, predstavlja sistem, ki temelji v prvi vrsti na tradicionalni azilni 

strukturi. Le-ta torej obravnava mladoletnike brez spremstva v prvi vrsti kot iskalce azila in 

begunce, četudi njihova realnost ne izkazuje nujno potrebe po zaščiti na temelju begunskega 

prava. Azil tako predstavlja edino vzpostavljeno strukturo, skozi katero lahko mladoletniki brez 

spremstva sistematično pridobijo dovoljenje za bivanje in oskrbo v času njihove prisotnosti v 

Avstriji. Za tako vzpostavljen sistem so značilne določene splošne pomanjkljivosti, ki negativno 

vplivajo na vse mladoletnike brez spremstva, ne glede na njihov profil. Med drugim gre za 

vprašanja, povezana z nadaljevanjem izobraževanja po končani osnovni šoli, vse strožji sistem 

ocenjevanja starosti ter izguba podpore po osemnajstem letu starosti. Naša študija 

pozameznikov, ki so bili vključeni v raziskavo, pa je izpostavila še dodatne razsežnosti 
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neučinkovite azilne politike in z njo povezanih ukrepov, ki neproporcionalno zadevajo 

mladoletne migrante brez spremstva iz Moldavije. Pri tem sta ključni značilnosti: nezmožnost 

ureditve njihovega dolgoročnega statusa v državi gostiteljici in neprilagojenost azilnih struktur 

njihovim potrebam, željam in interesom. Najbolj očiten indikator neučinkovitosti in 

neustreznosti tovrstnih ukrepov se kaže v visokem številu mladoletnih migrantov, ki izginejo iz 

nastanitvenih struktur, kot tudi v visoki stopnji njihovega vključevanja v kazniva dejanja in 

prestopništvo, kar jih še posebej izpostavlja nevarnosti diskriminacije, izkoriščanja in zlorabe.  

 Mislimo, da je pridobljene rezultate naše raziskave, ki smo jo opravili v okviru doktorske 

disertacije, možno interpretirati na način, da prihaja znotraj obstoječega sistema azila do velike 

nevarnosti institucionalnega zanemarjanja mladoletnih migrantov brez spremstva iz Moldavije, 

v primerjavi z ostalimi otroki iskalci azila in begunci, ki so bolj vidni in tudi obvladljivi za 

socialne delavce in ostale predstavnike institucij podpore. Formalna institucionalna podpora je 

eden izmed načinov, v katerih lahko migrantski otroci gradijo svoj socialni kapital in razvijajo 

medkulturne kompetence
137

. Za otroke brez spremstva je lahko takšna podpora ključnega 

pomena, vendar pa mladoletniki brez spremstva iz Moldavije padajo skozi razpoke sistema 

zaščite, ki nastajajo zaradi odsotnosti jasne in ustrezne kolektivne osredotočenosti na njihove 

potrebe/interese s strani tistih, ki priskrbijo storitve za njih. To je v prvi vrsti povezano tudi s 

tem, da ti mladoletniki niso zadostno definirani s strani sistema institucionalne podpore ter tudi 

marginalizirani znotraj sistema podpore in širše skupine mladoletnikov brez spremstva, ki jim 

pripadajo. Simptomatično je, da nobeden od mladoletnikov iz Moldavije, vključenih v našo 

raziskavo, ni pridobil pozitivne odločitve na prošnjo za azil. V večini primerih so bile njihove 

prošnje zavrnjene ali pa končna odločitev ni bila sprejeta pred mladoletnikovim osemnajstim 

letom; s polnoletnostjo pa izgubijo vso zaščito, ki jo imajo po mednarodnem pravu kot ranljive 

osebe, vključno z varovali, ki se zahtevajo v primeru njihove vrnitve v matično državo. Prav tako 

ni vzpostavljenega neodvisnega telesa ter jasnih vodil, ki bi omogočala sprejemanje odločitev, o 

tem, kaj je v najboljšem interesu mladoletnika (integracija v državo destinacijo, vrnitev v 

matično državo ali v tretjo državo), saj so azilne oblasti tiste, ki odločajo o dolgoročnih 

odločitvah, povezanih z najboljšimi interesi otroka. Kar pa dodatno izraža skrb, je dejstvo, da v 

primeru zavrnitve prošnje za azil in izdanega naloga za deportacijo mladoletniki niso nujno 

                                                           
137

 Glej širše o problematiki medkulturnih kompetenc v sodobnem mednarodnem in multikulturnem okolju v 

monografiji Komuniciranje v medkulturnem okolju (Jelovac in Rek, 2010).  
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deportirani ali priprti, temveč najpogosteje izginejo. Na ta način veliko otrok ostaja v državi, 

uradno so sicer neprepoznani, vendar tolerirani in z onemogočenim dostopom do pravic. Prav 

tako splošno nezaupanje v sistem azila in razumevanje, da imajo zgolj minimalne možnosti 

dolgoročne integracije ter strah pred intervjuji z azilnimi oblastmi, pogosto spodbudijo 

mladoletnike v njihovo prezgodnje izginjanje, tik pred intervjujem.   

 Visoka raven izginotja iz nastanitvenih struktur je poleg administrativnih omejitev, kot so 

izpostavljali respondenti, pogosto povezana tudi z dejstvom, da odgovori, ponujeni s strani 

sistema zaščite, ne izpolnjujejo potreb mladoletnikov ter jih pogosto prisilijo v iskanje zaščite ali 

priložnosti drugje. Na osnovi pridobljenih podatkov lahko potrdimo, da so ekonomski razlogi, 

povezani z iskanjem dela in pridobivanjem dohodka, pogost motiv in razlog za migracije 

mladoletnih migrantov brez spremstva iz Moldavije, ne glede na to, ali njihove migracije 

predstavljajo lastno odločitev in pobudo otrok, pobudo staršev ali gre za sum trgovine z ljudmi. 

Ekonomski faktorji so, kot je pokazala naša študija, spodbujeni s pomanjkanjem možnosti in 

priložnosti v matični državi v najrazličnejših sferah življenja ter so pogosto povezani tudi z 

družbenimi dejavniki, kot so neurejene družinske razmere.   

 Ugotovili smo, da nastanitvene strukture za mladoletnike brez spremstva pogosto 

ponujajo zgolj standardizirane pristope obravnavanja mladoletnikov, pri katerih je poudarek v 

večji meri na pravilih in dolžnostih, kot pa resnični težnji k vzpostavljanju dolgoročnega 

zaupanja in aktivnega reševanja situacije mladoletnih migrantov brez spremstva. Opažamo, da je 

to tesno povezano z apatičnostjo strokovnjakov, pomanjkanjem časa, volje in prizadevanj, da bi 

pogosto preobremenjeni strokovnjaki investirali dovolj sredstev za dejansko ugotavljanje 

preteklosti ter prihodnjih načrtov, želj in inspiracij mladih migrantov, z omejitvami finančnih in 

človeških virov ter razširjenim razumevanjem mladoletnikov v prvi vrsti kot storilcev kaznivih 

dejanj in prestopnikov in ne mladoletnikov ter žrtev struktur in mehanizmov ranljivosti. Pristop 

večine institucij oskrbe tako v prvi vrsti teži k zagotavljanju osnovnih migracijskih potreb 

migrantov, usmerjenih na reševanje trenutne situacije (s poudarkom na izobraževanju in socialni 

oskrbi), pri čemer ignorirajo, kaj otroci delajo sami zase s podporo svojih mrež. Organizacije, ki 

ponujajo storitve, pogosto tudi nimajo konceptualnega okvira, da bi naslavljale raznolike odnose 

kot tudi življenjske stile, ki jih mladoletni migranti razvijejo na cesti oz. skozi svoje migracije. 

Tako izključitev iz nastanitvenih centrov v primeru neupoštevanja pravil ali izginotja 

mladoletnika, predstavlja najpogostejšo, najlažjo in najcenejšo »rešitev« pojava mladoletnih 
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migrantov, posebej kadar gre za skupino iz Moldavije, ki je a priori klasificirana kot 

»problematična«. Takšne rešitve naredijo ta pojav, prej kot da ga ustrezno naslovijo, v prvi vrsti 

neviden, kar omogoča, da Avstrija navidezno izpolnjuje svoje obveze po Mednarodni konvenciji 

o otrokovih pravicah predvsem skozi neaktivnost, ki spodbuja mladoletnike, da izginejo iz 

nastanitvenih struktur ali pa se napotijo v drugo državo ter tako sami »rešijo« situacijo in niso 

več breme na ramenih oblasti.  

 Močna ekonomska osnova migracij sproža potrebo po boljšem razumevanju vloge dela 

kot pomembnega elementa otrokovega migracijskega projekta, ki lahko pomembno, če ne celo 

odločujoče vpliva na mladoletnikovo prisotnost in bivanje v posamezni državi (še bolj, če je 

mladoletnik pod mandatom družine). Takšna razmišljanja vključujejo tudi potrebno po tem, da 

ocenimo in pretehtamo vprašanja, kaj bi bilo v največjo korist otrok – dovoliti jim, da delajo, in 

vzporedno vzpostaviti močan sistem zaščite, ali jih izključiti iz trga dela in se soočiti z 

nevarnostjo, da se bodo zatekli v sivo ekonomijo ali prestopništvo, ki poveča njihovo ranljivost 

za zlorabe in pomanjkanje zaščite? V vsakem primeru je potrebno migracije mladoletnih 

migrantov brez spremstva iz Moldavije nujno razumeti skozi ekonomski, družbeni in politični 

okvir matične države, za katero je značilna najvišja stopnja revščine v Evropi, višanje 

neenakosti, nizka kakovost izobraževalnega sistema, neurejen trg dela z visoko stopnjo 

brezposelnosti ter spreminjajoča se narava institucije družine, v kateri je obsežen del 

mladoletnikov brez oskrbe staršev ali samo z enim staršem. Vse te dimenzije in dejavniki 

ustvarjajo vizijo slabih perspektiv in možnosti za življenje v lastni državi, zaradi česar migracije 

predstavljajo realistično, pričakovano in spodbujeno strategijo za izboljšanje življenjskega 

standarda in priložnosti za vse prebivalce Moldavije. Mladoletniki brez spremstva na visoko 

stopnjo kulture migracij v matični državi niso imuni.  

 Ob upoštevanju zapletenosti vprašanja mladoletnih migrantov brez spremstva – razpetega 

med vprašanji otrokovih pravic in vse strožjo migracijsko in azilno politiko evropskih držav – je 

bil poseben poudarek disertacije na analizi mehanizmov, ki postavljajo mladoletnike brez 

spremstva v situacije ranljivosti za zlorabo in izkoriščanje, z namenom spodbuditi formulacijo 

ustreznih politik in njim sledečim ukrepom. Le-ti morajo upoštevati vsa načela Konvencije o 

otrokovih pravicah, vključno s pogosto zapostavljenimi načeli razvajajočih se kapacitet ter 

sodelovanja in participacije mladih, ki imajo združeni velik potencial, da spodbudijo in nakažejo 
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ustreznejše odgovore, kako nasloviti vprašanje otrok migrantov brez spremstva, kot pa tiste, ki 

jih predlagamo odrasli, glede na naša pričakovanja o otrocih in otroštvu. 

 V prvi vrsti je pri iskanju ustreznih rešitev pomembno, da migracijskega projekta 

mladoletnika ne smemo razumeti zgolj kot pojav, ki se je začel v državi destinaciji, ampak 

sosledje dogodkov in dinamik, ki vplivajo na migracijsko izbiro in situacijo posameznika. 

Nedokumentirane migracije mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije tako na eni strani 

določajo specifične značilnosti migracijskih režimov v državah gostiteljicah ter na drugi strani 

negativni ekonomski in družbeni dejavniki v matični državi, ki so ustvarili razmere, v katerih so 

migracije postale nujna in sprejemljiva strategija za iskanje boljših življenjskih pogojev 

moldavskega prebivalstva. Upoštevajoč tovrstno dinamiko bomo v nadaljevanju izpostavili 

posamezne dimenzije in ukrepe, ki imajo potencial, da izboljšajo situacijo mladoletnih migrantov 

brez spremstva: le-te bomo ločili glede na: (1) državo destinacijo, (2) tranzicijsko državo in (3) 

matično državo mladoletnih migrantov brez spremstva. 

 Gremo po vrsti. Najprej se bomo lotili priporočil na ravni države destinacije. Za ustrezno 

naslavljanje migracij mladoletnikov brez spremstva je pomembno, da oblasti v gostujoči državi 

zagotovijo ustrezne možnosti pravne regulacije ter pridobitev avtonomnega dovoljenja za bivanje 

na temelju mladoletnikovega najboljšega interesa. Pri tem je pomembno, da v kolikor 

mladoletniki brez spremstva ne izražajo potrebe po mednarodni zaščiti na osnovi Ženevske 

konvencije, države vzpostavijo sistem za njihovo zaščito, skladen z zaščito in z obsegom pravic, 

v okviru drugih mehanizmov za zaščito otrok, ki so prikrajšani za družinsko okolje.
 
To bi 

zmanjšalo tudi pritisk na azilne oblasti, ki se v zadnjem času manifestira v vse strožji azilni 

zakonodaji, hitrejšem postopku sprejemanja (negativnih) odločitev in omejevanje pravic 

posameznih iskalcev. 

 Politike, ki težijo k varovanju mladoletnih migrantov brez spremstva, morajo tako najprej 

ponuditi mladoletnikom ustrezno vmesno oskrbo in pomoč in obenem zagotoviti, da prejmejo 

vodila in podporo, ki jo potrebujejo za najboljšo dolgotrajno rešitev njihovega individualnega 

statusa, ne glede na to, ali to pomeni vrnitev v matično državo ali integracijo v drugo državo ali 

skupnost. Odločitev, kaj je dejansko v najboljšem interesu, pa mora biti sprejeta s strani 

neodvisnega in kompetentnega telesa. Ustrezne politike in ukrepi morajo tako upoštevati in 

združevati vse vidike Konvencije, tako otrokovo potrebo po zaščiti in podpori, kot tudi njegove 

kompetence in sposobnosti, za relevanten prispevek družbi, tako politični, družben, kot 
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ekonomski, v skladu z njegovimi razvijajočimi se sposobnostmi in najboljšimi interesi, med 

drugim vidike otroka samega, njegovo pravico do največjega možnega preživetja in razvoja ter 

obveznost države, da zaščiti otroka pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki je v škodo otroka. Pri 

tem je pomembno, da politike, zakonodaja in praksa zapolnijo obstoječe vrzeli v zaščiti 

mladoletnih migrantov brez spremstva, vključno na področju dostopa do (varne) zaposlitve ter 

vključevanja v poklicna usposabljanja, ki omogočajo mladoletnikom združevanje izobrazbe in 

pridobivanja dohodka, ki se kažejo kot ena najučinkovitejših rešitev za mladoletnike brez 

spremstva.  

 Iskanje trajnostne rešitve mora biti ključen cilj vseh kontaktov z mladoletnikom brez 

spremstva, ki mora temeljiti na vzpostavljenih mehanizmih najboljšega interesa otroka samega; 

za vsakega mladoletnika pa je potrebno identificirani individualni življenjski projekt. Pri tem 

heterogenost vzpostavljenih profilov mladoletnikov brez spremstva jasno nakazuje potrebo po 

prilagoditvi programov in rešitev od primera do primera, ki bi upoštevale mladoletnikove 

trenutne potrebe, kot tudi prihodnje načrte. Le-ti zahtevajo aktivno sodelovanje in čas, namenjen 

mladoletniku, ter poznavanje njegove preteklosti in želj za prihodnost, ki so na primeru 

moldavskih mladoletnikov pogosto omejene z apatičnostjo strokovnjakov ter omejitvami 

finančnih in človeških virov. Pri tem bi morale nevladne organizacije, ki upravljajo nastanitvene 

centre za mladoletnike brez spremstva, zavzeti aktivnejšo pozicijo v povezavi z otroki 

mladoletnimi migranti, saj so pogosto NVO-ji tisti, ki imajo velik potencial, da usmerijo 

pozornosti in izpostavijo zlorabe ter pomanjkljivosti. Ti so se do sedaj, kot kaže, v veliki meri 

usmerili zgolj na zaščito bolj »legitimnih« oblik otroške mobilnosti – otrok beguncev in iskalcev 

azila, pri čemer so mladoletni migranti brez spremstva ter njihove potrebe, ko vstopijo v sistem 

azila, ostale pogosto nenaslovljene.  

 Prav tako so potrebna nenehna usposabljanja zaposlenih, ki delajo z otroki migranti na 

teme, kot so poslušanje, dialog, medkulturne sposobnosti, osveščanje o otrokovih pravicah v 

vseh njihovih dimenzijah, vključno z razumevanjem koncepta otrokove pravice do sodelovanja 

ter koncepta otrokovih razvijajočih se sposobnosti, ki lahko predstavlja enega temeljev 

učinkovite podpore otrokom, kar lahko vodi v zmanjševanje njihovih izginotij. Tako je potrebno 

zagotoviti ustrezno oskrbo in pozornost za mladoletnike brez spremstva v vseh sprejemnih 

centrih, vključno s povečano pozornostjo, namenjeno njihovim izginjanjem, ter sprejemne 

ukrepe, ki lahko zmanjšajo možnosti, da zaidejo v nevarnosti na svoji migrantski poti. Za 
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dejansko izboljšanje situacije mladoletnih migrantov brez spremstva pa je vsekakor potrebne več 

politične volje ter sredstev za vzpostavitev nastanitvenih ureditev za mladoletnike, ki bi na eni 

strani nudile ustrezno pravno, socialno in psihološko obravnavanje mladoletnikov ter na drugi 

strani tudi varnost in fizično zaščito otrok s strani kriminalnih mrež. Prav tako pa je pomembno, 

da se sistematično identificira dobre prakse, ki so bile razvite med članicami EU za zaščito otrok 

brez spremstva izven azilnih struktur. In konec koncev se je potrebno zavedati, da vse strožja 

migracijska zakonodaja in nadzor ne bosta uspešna, v kolikor ne bodo upoštevane družbene, 

politične, kulturne in ekonomske vpetosti otrok brez spremstva v mednarodne migracije ter 

njihovih specifičnih značilnosti in interesa. Večanje tako notranjega kot zunanjega nadzora in 

omejevanje možnosti regularizacije pa bo kvečjemu spodbujalo mladoletnike, da iščejo 

alternative, ki bi jim omogočile izpeljati njihov migracijski projekt. Te so pogosto manj vidne in 

nevarnejše.    

 V nadaljevanju se bomo posvetili priporočilom za zaščito otrok migrantov na migrantski 

poti v tranzicijsko državo. Glede na visoko stopnjo izginotij v primeru mladoletnih migrantov 

brez spremstva, je pomembno vzpostaviti tudi ustrezne ukrepe, ki bodo pripomogli k zaščiti 

mladoletnikov, v kolikor se ti odločijo, da bodo zapustili nastanitvene centre (npr. v primeru, da 

Avstrija ni njihova država destinacija). Ti ukrepi vključujejo osveščanje mladoletnikov o 

nevarnostih, ki jih lahko čakajo na poti in načinih, kako se lahko zaščitijo ali izognejo 

posameznim situacijam ranljivosti, ter o načinih, kako si lahko najlažje in z najmanj nevarnosti 

pomagajo, ko se premikajo iz ene države v drugo, kar vključuje tudi osveščanje o njihovih 

pravicah in izzivih, kako naj skrbijo zase. Prav tako lahko kratkoročno pomoč mladoletnikom 

brez spremstva, predstavlja tudi vzpostavitev »drop-in centrov« za mladoletnike brez statusa, 

katerih status je bil zavrnjen oziroma mladoletnikom na poti, ki bi jim dovolile, da se za kratek 

čas na svoji poti okrepčajo, spočijejo in umijejo ter pridobijo nasvete in pomoč, brez strahu, da 

bodo vrnjeni v matično državo ali priprti.  

 Končno, so priporočila za preprečevanje nevarnih migracij naslednja: porast 

nedokumentiranih migracij kot tudi trgovine z ljudmi je treba razumeti kot neposredno posledico 

globalnega neuspeha držav in mednarodne skupnosti, da bi učinkovito upravljala migracije in 

odpravljala njihove izvorne vzroke. Dejstvo je, da so migracije simptom strukturnih težavah in 

neravnovesij ter prevladujočih globalnih neenakosti ter ekonomske ureditve, ki pogosto 

onemogoča uresničevanje otrokovih pravic v posameznih nacionalnih kontekstih. Vsi ti vzroki 
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pomembno vplivajo in spodbujajo otroške migracije. Dokler se mednarodna skupnost ne bo 

resnično soočila z izvornimi vzroki migracij, ostajajo omejene možnosti, da najdemo učinkovite 

in kredibilne odgovore na migracije, vključno z migracijami otrok brez spremstva. Medtem je za 

zaščito mladoletnih migrantov potrebno spodbuditi tudi ukrepe za izboljšanje ekonomskih in 

socialnih razmer v matični državi, investirati v njen družbenoekonomski razvoj, ki mora temeljiti 

na enakomerni porazdelitvi sredstev med vsemi prebivalci, s posebno pozornostjo, namenjeno 

najbolj ranljivim skupinam, in na ta način narediti državo prijazno za otroke ter atraktivnejšo za 

življenje in delo. Pri tem je potrebno vzpostaviti in podpreti ustrezne razvojne politike, ki v 

središče postavljajo otroke in njihove pravice in ki bodo ustrezno naslovile aktualna vprašanja, s 

katerimi se srečujejo mladoletniki brez spremstva iz Moldavije, vključno s tistimi, ki pomembno 

vplivajo na njihovo odločitev za migracije. To vključuje reformo sistemov socialnega varstva, ki 

posebej targetirajo otroke, najranljivejše za nevarne migracije. Prav tako je potrebno spodbuditi 

ali pospešiti številne reforme ostalih ključnih sektorjev, med njimi izobraževanja in 

institucionalne oskrbe, ter nasloviti vsesplošno nasilje nad otroki. Dolgoročni ukrepi, ki so 

potrebni, so veliko bolj zapleteni in morajo biti oblikovani na način, da neposredno obravnavajo 

korenine same potrebe po migracijah, pri tem je potrebno okrepiti sodelovanje na nacionalni, 

regionalni in mednarodni ravni, pri čemer se morajo upoštevati socioekonomske realnosti 

mladoletnih migracij, posebna pozornost pa mora biti namenjena ekonomsko in družbeno manj 

razvitim področjem. Izboljšanje življenjskega standarda, odpiranje pravih priložnosti in možnosti 

izbire bo zmanjšalo možnosti in obseg izkoriščanja in zlorab, vključno s trgovino z ljudmi, saj bo 

ponudilo potencialnim migrantom možnost izbire in alternativ.  

 Treba je tudi razumeti in priznati ter ustrezno upravljati in nasloviti zahteve po 

migracijah ter poseben poudarek nameniti preprečevanju nevarnih migracij mladoletnikov brez 

spremstva, za katere je velika verjetnost, da se bodo končale v njihovem izkoriščanju in zlorabi. 

V tem smislu je opolnomočenje potencialnih migrantov ključno področje, ki ga je potrebno 

celostno in učinkovito obravnavati tako skozi izobraževalni sistem kot tudi občasne kampanje in 

aktivnosti ozaveščanja širše javnosti o spremenjenih trendih trgovine z ljudmi, nevarnostih, s 

katerimi se lahko srečujejo mladoletniki na svoji poti, in z realističnim prikazovanjem njihovih 

zmožnosti in zadovoljevanja njihovih pričakovanj v državah destinacijah. 

 Migracije mladoletnikov brez spremstva je potrebno razumeti v kontekstu migracijske 

dinamike in sil, ki so se pojavile v 21. stoletju. Zato je nerealno pričakovati, da bodo izginile 
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same po sebi, temveč prej, da bodo spremenile svojo obliko glede na (ne)ustrezne ukrepe 

intervencije v državah destinacijah ter življenjskih razmerah v matični državi. Zato je nujno, da 

se definira obsežna, koordinirana migracijska politika in praksa, ki bo upoštevala ekonomska, 

družbena in razvojna vprašanja, povezana z mladoletnimi migranti brez spremstva, prej kot 

reaktivne ukrepe nadzora in manjšanje obsega pravic mladoletnikov. Le takšen pristop bo 

zagotovil, da bodo migracije, v kolikor bo do njih prišlo, lahko pozitivna izkušnja za 

mladoletnike ter vir novega potenciala za države destinacije. Migracije mladoletnih migrantov je 

tako potrebno videti kot družbeno realnost, ki vsaj dokler se svet sooča z velikimi ekonomskimi 

in socialnimi razlikami, ne bodo izginila. Za nas je zgolj vprašanje, ali bomo, kot je dejal 

Dodriddge (2008) – te mlade ljudi »ignorirali, zlorabili ali zaščitili?« Evropska unija in njene 

države članice (vključno z Avstrijo), imajo danes priložnost, da izberejo in uresničijo nasprotno. 

S tem bi na najboljši možen način dosegli drugačne, tokrat za spremembo – dobre prakse.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

VPRAŠALNIK: OTROCI BREZ SPREMSTVA IZ MOLDAVIJE  

 

Anita Ramšak / FUDŠ 

 

Spoštovani,  

 

  Sem doktorska študentka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Sloveniji. Trenutno 

pripravljam doktorsko disertacijo s področja mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, pri 

čemer sem vzela Avstrijo kot eno izmed študij primera.  

 

    V nadaljevanju prilagam kratek vprašalnik, za katerega bi vas lepo prosila, da ga izpolnite. 

Vprašalnik se osredotoča predvsem na mladoletnike brez spremstva iz Moldavije, z njim pa si 

želim pridobiti podatke, ki mi bodo omogočili vzpostaviti obseg, poti ter značilnosti njihovih 

migracij ter pripraviti priporočila za izboljšanje njihove zaščite.  

 

V vprašalniku boste našli tudi tabelo “individualen profil mladoletnika”, za katero vas prosim, 

da jo izpolnite za vsakega mladoletnika posebej. Ta del vprašalnika je zelo pomemben, saj mi bo 

individualen pristop omogočil, da se izognem posploševanju in neutemeljenim zaključkom, 

povezanim s skupino v središču naloge. Prosim vas, da mi napišete čim več informacij, ki so na 

voljo za čim več mladoletnikov brez spremstva. Zaupnost podatkov bo zagotovljena.  

 

Kontaktirajte me prosim, v kolikor želite več informacij o sami raziskavi.  

 

Najlepša hvala za vaš čas!  

 

S spoštovanjem,  

 

Anita Ramšak 

Fakulteta za uporabne družbene študije 



 

                                                                               

 

 

0038641841954 

aniramsak@gmail.com 

 

 

Izpolnjen vprašalnik prosim vrnite na: aniramsak@gmail.com 

 

 

VPRAŠALNIK: POLOŽAJ MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA IZ MOLDAVIJE 

(V AVSTRIJI)  

 

1. Koliko mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije ste gostili v vaših nastanitvenih 

strukturah? Ali trenutno gostite kakšne mladoletnike brez spremstva iz Moldavije?  

Prosim, napišite število otrok, v kolikor je možno, ločeno glede na starost, leto nastanitve in 

spol.  

 

2. Značilnosti in profili mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije: 

 

2.1 Kaj so najpogostejši vzroki/motivacija za migracije mladoletnikov brez spremstva iz 

Moldavije v Avstrijo?  

 

2.2 V kakšnih razmerah in odnosih mladoletniki brez spremstva potujejo iz Moldavije (npr.  

neodvisne ekonomske migracije, iskanje azila, ločitev od staršev, potem ko so 

prispeli/prebežali v Evropo, smrt staršev, poslani s strani družine)? 

 

2.3 Individualni profili mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije 

  

Prosim, predstavite profile mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije, ki ste jih gostili v 

nastanitvenih strukturah med letoma 2006 in 2011.  

 

Prosim, izpolnite tabelo za vsakega otroka posebej. Zaupnost podatkov bo zagotovljena. Tabelo 

skopirajte tolikokrat, kolikor je potrebno.  



 

                                                                               

 

 

PROFIL POSAMEZNIH MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA IZ MOLDAVIJE V 

AVSTRIJI 

Starost  

Spol  

Motivacija/vzroki za migracije 

*delo, izobraževanje, življenje 

v tujini, pregon, vojna, 

konflikti itd.  

 

Pogoji potovanja 

*neodvisne migracije, poslan s 

strani družine, ločitev od 

staršev, trgovina z ljudmi, 

iskanje azila itd.  

 

Informacije o življenju v 

Moldaviji  

*informacije o družini, 

šolanju, delu, kraju 

rojstva/bivanja, splošne 

žvljenjske razmere itd.  

 

Odločitev za migracije 

*sprejete samostojno, sprejete 

s strani družine, vloga 

vrstnikov itd.  

 

Informacije o potovanju 

*prevozna sredstva, 

tihotapljenje, države 

tranzicije, prečkanje meje, 

nevarnosti, s katerimi so se 

srečevali na poti itd.  

 

Družinske vezi in mreža 

* v matični državi/  

 



 

                                                                               

 

 

* v državi gostiteljici  

Dolžina prebivanja v vaših 

nastanitvenih strukturah 

*razlogi za odhod  

 

Opazovanja med bivanjem 

mladoletnika  

*izzivi, stopnja integracije, 

zdravje itd.  

 

Mladoletnikovo lastno mnenje 

o njegovem bivanju v Avstriji  

*glede šole, zaposlitve, 

družbe, nastanitve itd.  

 

Kazniva dejanja 

*Kakršnikoli kazalniki o 

vključevanju v kriminalne 

mreže/kriminalna združenja  

 

Trenutni status mladoletnika  

*zapustil nastanitvene 

strukture, postal polnoleten, 

čaka na odločitev azilnih 

oblasti itd.  

 

Ostala opazovanja/komentarji  

 

3. Razlogi za prebivanje v Avstriji   

 

3.1. Ali glede na vaše dosedanje izkušnje Avstrija predstavlja tranzitno državo ali državo  

      destinacijo za mladoletnike brez spremstva iz Moldavije? 

 

3.1.1. Če predstavlja državo tranzita, ali imate kakšne informacije, katera je njihova ciljna 

država in zakaj?  



 

                                                                               

 

 

3.1.2. Imate kakšne predloge, kakšni ukrepi naj bi se sprejeli za zaščito mladoletnikov brez 

spremstva v tranzitu? Ali že obstajajo podobne iniciative?  

3.2. Ali imate kakšne informacije o vključevanju mladoletnikov brez spremstva iz   

            Moldavije v organizirane kriminalne mreže? Prosim, podajte podrobnosti.  

 

4. Sistem zaščite v Avstriji  

4.1 Ali sistem zaščite za mladoletnike brez spremstva (sprejem, skrbništvo in integracijski 

proces) delujejo dobro in so primerni za mladoletnike brez spremstva, posebej tiste, ki 

migrirajo iz ekonomskih razlogov?  

4.2. Je dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe za mladoletnike brez spremstva 

      ustrezno reguliran? Če ne, kje so možnosti izboljšave?  

4.3. Kaj so ključni izzivi, s katerimi se srečujete, ko podpirate mladoletnike brez spremstva iz  

Moldavije?  

 

4.4. Imate kakšne predloge, kako bi lahko izboljšali sistem? Prosim, imejte v mislih predvsem 

situacijo mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije.  

4.5. Lahko identificirate kakšno dobro prakso glede zaščite mladoletnikov brez spremstva iz 

Moldavije? Prosim, navedite.  

5. Raziskave in relevantne kontaktne osebe: 

 

5.1 Poznate kakšne dokumente/raziskave, ki vsebujejo relevantne informacije glede 

mladoletnikov brez spremstva iz Moldavije (v Avstriji ali na evropski ravni)? Prosim, navedite.  

 

5.2. Poznate kakšnega strokovnjaka ali institucijo, ki bi bil primeren za namene te raziskave?  (v 

Avstriji ali na evropski ravni)? 

 

5.3. Imate kakšne druge relevantne informacije ali opažanja glede mladoletnikov brez spremstva 

iz Moldavije, ki bi jih želeli deliti? 
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