
 
 

Pogled u budućnost za maloljetnike bez pratnje u Irskoj i Europi 

 

Konferencija na temu “Pogled u budućnost za maloljetnike bez pratnje u Irskoj i Europi” održana je u 

Dublinu 4. prosinca 2018., a pružila je uvid u postupke određivanja statusa, uključujući obradu zahtjeva za 

zaštitom te skrb, spajanje obitelji, zdravlje i obrazovanje.  

Konferenciju je otvorio Alan Barrett, ravnatelj Instituta za ekonomska i društvena istraživanja (ESRI) koji 

djeluje kao Nacionalna kontaktna točka EMN-a za Irsku, a koji je naglasio kako su problemi s kojima se 

suočavaju maloljetnici bez pratnje prisutni u Europi i globalno. 

U drugom govoru je Bryan McMahoon, bivši predsjedavajući Radne skupine za unaprjeđenje procesa 

zaštite, istaknuo preporuke za njegovo poboljšanje. 

Prvi se panel bavio rezultatima novog izvješća irskog EMN NCP-a, Pristup maloljetnicima bez pratnje nakon 

određivanja statusa u Irskoj, koje su predstavili Samantha Arnold i Sarah Groarke iz irskog EMN NCP-a; 

zatim obećavajućim praksama u radu s djecom i mladima bez roditelja koje je predstavio Jyothi Kanics sa 

Sveučilišta Luccerne te značenjem najboljeg interesa djeteta i sustavom zaštite, koje je predstavila Maria 

Hennessy, iz UNHCR-a Irska. 

Irsko istraživanje je pokazalo kako su svi maloljetnici bez pratnje uključeni u sustav skrbi te im je dodijeljen 

socijalni radnik kao i ostaloj djeci u sustavu. Kada maloljetnici bez pratnje napune 18 godina bez da im je 

određen status, često su premješteni iz skrbništva na izravno pružanje smještaja kao tražitelji azila, pri 

čemu je pružanje naknadne potpore vrlo izazovno. Studija je proučavala politike i prakse vezane uz 

maloljetnike bez pratnje nakon odluke o međunarodnoj zaštiti ili određivanju imigrantskog statusa u 

Irskoj. U njoj su razmatrana dva moguća ishoda za maloljetnike bez pratnje u toj zemlji: pozitivna odluka 

o dopuštanju useljavanja ili međunarodnoj zaštiti, zajedno s naknadnom integracijom u zemlji te prisilni 

ili dobrovoljni povratak. Situacija maloljetnika bez pratnje koji navršavaju 18 godina isticana je kroz cijelo 

izvješće, a posebno su predstavljene informacije o implikacijama koje proizlaze iz nedostatka statusa. 

Drugi panel bio je usmjeren na skrb, naknadnu potporu i integraciju maloljetnika bez pratnje. Marie 

Bengtsson iz švedske Nacionalne kontaktne točke EMN-a, održala je prezentaciju o maloljetnicima bez 

pratnje u Švedskoj, kazavši kako je privremeni zakon iz srpnja 2015. godine još uvijek na snazi, a koji 

ograničava spajanje obitelji te mogućnost dobivanja odobrenja za stalni boravak. Jessica Farnan, iz Službe 

za mladež i obrazovanje za izbjeglice, govorila je o potrebama obrazovanja i osposobljavanja maloljetnika 

bez pratnje. 

Konferencija je okončana raspravom o putevima prema statusu maloljetnika bez pratnje koju su vodili 

Brian Merriman iz Irske službe za državljanstvo i imigraciju, Catherine Cosgrave iz Imigracijskog vijeća 

Irske i Evelyn Petoia iz Odbora za pravnu pomoć. 

 

 


