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 A migránsoknak és családjaiknak be kell kerülniük a 2015 utáni fejlesztési tervbe. A fenntartható fejlődés 

biztonságos, egészséges és tanult gyermekekkel kezdődik. Elfogadhatatlan és végzetes lehet, hogy gyermekek 

milliói maradnak ki a jövő ígéretéből, pusztán azért, mert a szüleik migránsok. A gyermekek különösen 
sebezhetők a származási országukban, a tranzitországokban és a célországokban egyaránt, ezen kell változtatni. 

Beleértve mindazt az érzékenységet, mely okai a migrációra vezethetők vissza, mint a szülők hiánya, jogi és 
társadalmi kirekesztés, idegengyűlölet, környezeti változások. Életkor, nem, nemzetiség, jövedelem, etnikum és 

születési hely alapján megkülönböztetett adatok és mutatószámok szükségesek, hogy ellenőrizzük a méltányos 
ellátáshoz hozzáférés és társadalmi felzárkózás folyamatát. A 2015 utáni fókusz áthelyezése a társadalmi 

felzárkózásra közös fellépést igényel, ami megteremti a feltételeket mindenki bevonására, és leszámol a migráció 
okozta kirekesztéssel. 

 

 A migráció vonatkozásában minden gyermek jogait biztosítani és védeni kell, mind a származási 

országokban, mind a tranzitországokban, mind a célországokban; legyen szó migránsokról, migránsok 

gyermekeiről vagy hátrahagyott gyermekekről; nemzetiségre, etnikumra vagy menekültügyi státuszra 

tekintet nélkül. Egy gyerek, mindenekelőtt, gyermek. Az államoknak biztosítani kell a Gyermekjogi 
egyezményben foglalt jogokat minden, a jogrendszerükhöz tartozó gyermek számára; megvalósítani az ENSZ 

Gyermekjogi Bizottságának ajánlásait (A Gyermekek Jogai a Nemzetközi Migráció Vonatkozásában); és 
ellenőrizni a Gyermekjogi egyezmény megvalósulását minden, a migráció által érintett gyermek esetében, 

melyről időszakonként jelentést írnak a Gyermekjogi Bizottságnak. A gyermekek érdekének szem előtt tartása 
legyen az elsődleges szempont a gyermekeket érintő minden migrációs irányelv és döntés meghozatalában. Ebben 

az eljárásban az elsődleges felelősség leginkább a gyermekek jólétét biztosító hatóságokat, mintsem a migrációs 
hatóságokat illeti; vagy legalábbis a gyermekjogokban képzett migrációs tisztviselőket. 

 

 Minden gyermek, a szülei menekültügyi státuszára tekintet nélkül, teljes mértékben gyakorolhassa jogait, 

és méltányosan hozzáférhessen alapvető ellátáshoz, mint az egészségügyi szolgáltatások, oktatás, 
elhelyezés, szociális védelem, illetve az anyakönyvezés. A védelem szükségességén túl, a gyerekek és a migráció 

viszonya a közpolitika egyik fő kérdése kellene, hogy legyen. Továbbá kiemelt figyelmet kellene fordítani a nemi 
megkülönböztetésre, mint például az egészségügyi ellátáshoz hozzáférés esetén. Az átutalt összegekből 

hivatalosan be kell fektetni a szociális védelmet és szegénységcsökkentést szolgáló hazai programokba. 

 

 A migráció vonatkozásában a serdülőket megkülönböztetett csoportként kellene értelmezni, különleges 

érzékenységgel, szükségletekkel és lehetőségekkel. A serdülőkor átmeneti időszak a gyermekkor és felnőttkor, 
iskola és munka, önállótlanság és függetlenség között, amikor fizikai és érzelmi változások zajlanak, s a 

viselkedés, készségek és tudás formálódik. Az UNICEF életgörbe megközelítése szerint, a Gyermekjogi 
egyezményben megfogalmazott jogok biztosítása a gyermekkor és serdülőkor alatt nagyban hozzájárulnak a 

fiatalok ellenállóvá tételéhez, hogy megragadják a migrációban rejlő lehetőségeket. 

 

 A migránsokkal és családjaikkal foglalkozó irányelvek és gyakorlat kezelje érzékenyen a nemi kérdést. 

Figyelembe kell venni a fiúk és lányok különböző tapasztalatait a migrációs folyamat során, csakúgy, mint a 
migráció sokrétű hatásait a társadalmi és nemi struktúrára. A migráció a lányok és nők számára igencsak kemény, 

öntudatra ébresztő tapasztalat. A női migránsok – különösen a lányok – gyakran válnak erőszak, kizsákmányolás, 

visszaélés, emberkereskedelem és más emberi jogsértés áldozatává. 

 

 A statisztikai adatok hiánya a migrációban érintett gyermekekről veszélyezteti a fenntartható és kielégítő 

tényalapú eljárásmódok megalkotását. Az adatgyűjtő kezdeményezések a migráció során legsebezhetőbb, 

legszélsőségesebb és legelnyomottabb csoportok – különösen a gyermekek - helyzetét kívánják tükrözni. 

Naprakész, összehasonlítható, hozzáférhető és megbízható adatok szükségesek minden ország számára a 
migránsok számáról, mozgásáról, jellemzőiről, s a körülményekről, melyekkel a fiatal migránsok szembesülnek; 

megkülönböztetve életkor, nem, származási ország, iskolai és egyéb képzettség, foglalkozás és további fontos 



változók szerint (menekültügyi státusz, befogadás és távozás ideje, munkavállalási engedély, megváltozott 

nemzetiség). Mindez azért létfontosságú, hogy fejlesszék a migrációs politikát, és bizonyított alapokon nyugvó 
gyermekjogi eljárásmódot valósíthassanak meg. A rendhagyó státuszú gyermekekről, hátrahagyott gyermekekről, 

migráns szülők gyermekeiről származó adatok különösen hiányosak, s a migráció pontos szociogazdasági hatásait 
sem ismerjük. 


