Stap 5: snel duidelijkheid

Voorbeeld

Child Notices: in het belang van het kind
UNICEF Nederland, Majorie Kaandorp

Het goede voorbeeld
In samenwerking met UNICEF België en UNICEF Zweden, heeft UNICEF Nederland Child Notices opgesteld.
Child Notices zijn kinderambtsberichten, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, met daarin
informatie over de leefomstandigheden van kinderen in het land van herkomst. Deze informatie gaat
bijvoorbeeld over de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, over gevaren waar kinderen mee te
maken kunnen krijgen of over de rol van de overheid in bescherming tegen geweld. Dit stelt
immigratieautoriteiten beter in staat in de asiel-/migratieprocedure een afweging te maken in het belang
van het kind. Daarnaast hebben ook voogden, advocaten, rechters en andere begeleiders van gevluchte
kinderen baat bij de Child Notices.
In de ambtsrapporten zoals die door de overheid worden opgesteld, wordt informatie over de situatie van
kinderen te weinig meegenomen. Daarom heeft een team van onderzoekers met behulp van bestaande
publicaties, en waar nodig met aanvullende interviews met instanties die betrokken zijn in de asielketen,
de situatie van kinderen in een aantal landen van herkomst in kaart gebracht. Wanneer de Child Notices
in acht worden genomen bij besluiten omtrent asiel-/migratieprocedures vergroot dit de kans dat het
belang van het kind voorop staat. Voor het wel of niet toekennen van een vluchtelingenstatus is de
informatie uit de Child Notices belangrijk. Hetzelfde geldt voor het voorkomen dat kinderen opnieuw in
gevaarlijke omstandigheden terecht komen wanneer besloten is dat een kind terugkeert naar het land van
herkomst.
“Men is verrast door de hoeveelheid informatie die verzameld is voor de Child Notices; er zijn al veel
positieve reacties gekomen over de inhoud. ”

Bijdrage aan snel duidelijkheid
Op basis van een uitgebreide lijst van onderzoeksvragen zijn vijf Child Notices gemaakt, namelijk voor
Afghanistan, Albanië, Soedan, Marokko en Guinee-Conakry. UNICEF vindt het belangrijk dat vanaf het
begin van de asiel-/migratieprocedure het belang van het kind meegenomen wordt. De Child Notices
leveren daarvoor informatie. Maar om het belang van het kind goed in beeld te brengen moet ook gekeken
worden naar de specifieke omstandigheden van het betreffende kind.
“Elk kind verdient dat zijn situatie goed onderzocht wordt, leer te denken vanuit kinderen ”
Child Notices dragen zowel bij aan duidelijkheid voor immigratieautoriteiten als voor de naaste omgeving
van kinderen. Autoriteiten zijn zo in staat een goed gefundeerd besluit te nemen en bijvoorbeeld azc
medewerkers en voogden worden op de hoogte gebracht van de situatie van kinderen in de landen van
herkomst. Hierdoor kunnen beslissingen worden genomen in het belang van het kind en kan de procedure
beter worden afgerond.
Plannen voor de toekomst?
-

Meer Child Notices maken, er zijn plannen voor Eritrea, Ethiopië en Somalië.
Het verzamelen van data over kinderen die onderweg zijn naar Europa: waarom zijn ze vertrokken,
welke gevaren komen ze onderweg tegen, door welke landen reizen ze, en waar gaan ze naartoe?
Deze informatie is belangrijk om de kinderen, tijdens hun reis maar zeker ook bij aankomst beter
op te vangen en te begeleiden.

