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12. april – projekt Children Rough Sleepers obeležuje Mednarodni dan brezdomnih otrok: Ozaveščanje o mladoletnikih, ki
spijo na ulicah Evrope.
Projekt Children Rough Sleepers - CRS, ki ga financira Evropska komisija s programom Daphne bo 12. april posvetil ozaveščanju
javnosti o alarmantnem porastu števila mladoletnikov po vsej Evropi, ki spijo na ulicah. Projekt vodi Univerza v Wolverhamptonu in
njihova ekipa strokovnjakov in akademikov, ki proučuje pojav v devetih EU državah, že poroča o porastu pojava cestnih otrok.
Število teh otrok se je v zadnjih letih v Veliki Britaniji povečalo za 12%, na Irskem za 43%, na Madžarskem za 36%, na Češkem za
38%, na Danskem pa se je podvojilo.
To leto bodo otroci z ulice, nevladne organizacije, znane osebnosti, politični odločevalci, podjetja in zainteresirani posamezniki
ponovno obeležili mednarodni dan brezdomnih otrok. Vsakoletno osveščanje o tej še posebej ranljivi skupini je leta 2011 pričel
Konzorcij za otroke z ulice (Consortium for Street Children - CSC), vodilno omrežje, namenjeno zagotavljanju pravic brezdomnih
otrok s celega sveta.
V velikih mestih in središčih po Evropi prebivalci in lokalne oblasti te otroke redko prepoznajo ali celo opazijo, čeprav njihovo število
nenehno narašča. Ne glede na porast števila, pa obstaja relativno malo podatkov o otrocih iz vse Evrope, ki spijo na ulicah. V
Evropi brezdomne otroke predstavljajo mladoletniki, ki so pobegnili od doma iz različnih razlogov ali pa so jih nagnali družinski člani,
otroci, ki so se odločili opustiti nastanitveno podporo, mladi, ki so pobegnili iz institucionalnega varstva, mladoletniki, ki so brez
spremstva vstopili v EU in tisti, ki so se sami preselili iz ene evropske države v drugo. Vprašanja povezana s tematiko brezdomnih
otrok in mladostnikov, ki spijo na ulici, so v Evropi postala velik problem, še posebej v luči trenutnih gospodarskih razmer, ko države
izvajajo varčevalne ukrepe za zmanjševanje proračunskih primanjkljajev. Poleg tega pa se tudi raven podpore tej ciljni skupini
razlikuje od regije do regije. Redko se prizna, da so ti otroci še posebej občutljivi na nevarnosti kot so zloraba drog, spolno
izkoriščanje in posilstva. Prav tako pa lahko zaradi golega preživetja na ulici hitro postanejo storilci nasilnih in kaznivih dejanj zoper
šibkejše ali vrstnike. Veliko je mogoče storiti za zmanjšanje števila brezdomnih otrok, še posebej s preventivnimi strategijami in
skozi večjo prepoznavnost teh otrok. Na ta način jim lahko s konkretnimi sredstvi pomagamo pri izhodu iz njihovih težavnih
okoliščin.
V zvezi s tem so trenutni rezultati raziskovalne skupine znotraj projekta Children Rough Sleepers že pokazali izvedljive poti naprej tako za nacionalna ministrstva kot za državne in lokalne oblasti. Te institucije dajejo večjo podporo otrokom, ki živijo v
disfunkcionalnih domovih in / ali v družinah in jih spremljajo socialne službe. Dejansko doslej izvedene študije potrjujejo, da je veliko
število otrok, ki živijo na naših ulicah, že imelo neko obliko stika s socialnimi službami. Zato še vedno obstaja nujna potreba za
podporo otrokom, ki so že nastanjeni v institucionalnih in socialnih centrih. Še vedno pa obstajajo tisti, ki predstavljajo zelo občutljiv
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segment mladoletnikov, ki pogosto končajo na ulicah. Rešitve vključujejo zagotavljanje ustreznih zatočišč za otroke, ki živijo na
ulicah, kot tudi načine, da bi jih identificirali in jim nudili podporo s pomočjo zanesljivih strokovnih ekip. To bi bila potencialna rešitev
za odgovorno obravnavanje problematike otrok, ki spijo na ulici. Prav tako moramo poskrbeti da so socialni akterji, nevladne
organizacije, socialni delavci in prostovoljske organizacije, ki že delujejo na evropskih ulicah slišani in bomo lahko bolj pozorni na
njihove ideje pri preučevanju možnosti, rešitev in najboljših praks za ta vprašanja.
Izjavo za medije lahko najdete v priponki
Projekt Children Rough Sleepers – CRS je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Daphne pod oznako JUST/2011
/DAP/AG/3022.
Dodatne informacije o projektu lahko najdete na spletu.
Spletna stran: www.childrenroughsleepers.tk;
Twitter : @ CRS_Project
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/childrenroughsleepers
Projekt je sofinancirala Evropska komisija. Publikacija odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti
odgovorna za kakršno koli uporabo v njej predstavljenih informacij.
EuroCoop - Inštitut za evropske raziskave in razvoj
T: +386 1 565 45 67
F: +386 1 565 45 66
E: info@eurocoop.si
W: www.eurocoop.si

Če se želite od teh novic odjaviti, kliknite tukaj.
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