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Bij het bezoek aan Servië verwelkomt de delegatie van de Parlementaire Assemblee van de 

OVSE de vooruitgang op het vlak van migratiebeheer en huisvesting van onbegeleide 

minderjarigen  

BELGRADO, 12 juni 2018 – De verbeteringen in de huisvesting van migranten en vluchtelingen in 

Servië werden verwelkomd door een delegatie onder leiding van Nahima Lanjri (Parlementslid, 

België) van de Parlementaire Assemblee van de OVSE. De parlementsleden merkten op dat andere 

staten die lid zijn van de OVSE, kunnen leren van deze positieve ontwikkelingen. Ze wezen er echter 

op dat de capaciteit van Servië moet worden uitgebreid en aangepast om volledig te voldoen aan de 

behoeften van onbegeleide minderjarigen. 

Lanjri en verschillende andere leden van de het Ad-Hoc-Comité voor Migratie van de Parlementaire 

Assemblee van de OVSE voltooiden gisteren hun bezoek, waarbij ze vertegenwoordigers van de 

Servische regering, de internationale gemeenschap, het sociaal middenveld en migranten en 

vluchtelingen ontmoetten om de huidige ontwikkelingen op het vlak van migratie te evalueren, met 

bijzondere aandacht voor onbegeleide kinderen en kinderen die van hun ouders zijn gescheiden. De 

delegatie omvatte de vicevoorzitter van het Ad-Hoc-Comité Pascal Allizard (Parlementslid, Frankrijk) 

en de leden Kyriakos Hadjiyianni (Parlementslid, Cyprus), Stefana Miladinovic (Parlementslid, Servië) 

en George Varemenos (Parlementslid, Griekenland). 

Tijdens het driedaags bezoek hadden de belangrijkste discussiepunten betrekking op de positieve 

ontwikkelingen bij de verbetering van het wetgevend kader alsook de lopende uitdagingen bij de 

tenuitvoerlegging. Dit was het tweede in een reeks bezoeken van het Comité om geleerde lessen en 

beste praktijken te identificeren, vooral met betrekking tot onbegeleide minderjarigen, die kunnen 

worden gedeeld met andere staten die lid zijn van de OVSE.  

“De inspanningen van Servië om migranten te ondersteunen – en vooral vluchtelingen- en 

migrantenkinderen – zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het is lovenswaardig dat bijna 90 procent 

van de migrantenkinderen lagere school volgen in Servië, ongeacht hun wettelijk statuut. De nieuwe 

Servische wet inzake asiel en tijdelijke bescherming is ook een aanzienlijke stap voorwaarts om 

volledig te voldoen aan het internationaal recht, dankzij een aantal belangrijke bepalingen betreffende 

onbegeleide minderjarigen, zoals de bepalingen over het voogdijstelsel en het feit dat rekening wordt 

gehouden met de beste belangen van het kind”, zei Lanjri.  

Ze voegde er echter aan toe dat er behoefte is aan een meer objectieve en systematische aanpak om 

de leeftijd te bepalen, om de bescherming van minderjarigen te verzekeren. 

De delegatieleden merkten op dat onbegeleide minderjarigen een bijzonder kwetsbare categorie 

vormen, die een risico loopt op uitbuiting en seksueel misbruik door de smokkelaars, en dat er 

verdere aandacht moet worden besteed aan deze bedreiging. 

Miladinovic, die tevens het hoofd is van de Servische delegatie bij de PV van de OVSE, merkte op dat 

Servië, als transitland met een hoge mobiliteit van migranten, zich heeft toegespitst op het opzetten 

van opvangfaciliteiten voor kort verblijf en dat er nu nood is aan het voorzien van een passende 

opvangcapaciteit voor langer verblijf. De eerste stappen in die richting zijn al gezet. Ze benadrukt ook 

de positieve praktijk dat documenten worden afgeleverd aan kinderen die in Servië zijn geboren. 

“Onze plaatselijke gemeenschappen in Servië hebben de vluchtelingen en migranten verwelkomd, en 

er is ook een goede samenwerking tussen overheidsautoriteiten, internationale organisaties en 

NGO’s”, zei Miladinovic. Deze goede samenwerking werd ook benadrukt door de vertegenwoordigers 

van de internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld die de delegatie heeft ontmoet. 

Op maandag heeft het Comité Migratie een aantal ambtenaren ontmoet die experts zijn op het gebied 

van migratie- en asielbeleid, waaronder Vladimir Cucic, Commissaris voor Vluchtelingen en Migratie, 

alsook vertegenwoordigers van het Ministerie van Arbeid, Werk, Veteranen- en Sociale Zaken, het 

Asielbureau van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het Ministerie van Onderwijs.  
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Er werden ook een reeks werkbezoeken gebracht aan opvangfaciliteiten voor onbegeleide 

minderjarigen in Belgrado, waaronder het Krnjaca-asielcentrum, twee gespecialiseerde faciliteiten 

voor onbegeleide minderjarigen (de ene wordt beheerd door de Vluchtelingendienst van de 

Jezuïeten, de andere is een nieuwe staatsfaciliteit die in mei werd geopend), alsook het 24/7 

opvangcentrum Refugee Aid Miksaliste.  

Vanochtend werd de delegatie ook ontvangen door het Hoofd van de OVSE-missie in Servië, 

Ambassadeur Andrea Orizio, die samen met zijn collega’s een uitgebreid overzicht gaf van de 

migratie-gerelateerde activiteiten van deze operatie in Servië, zoals initiatieven om de inschrijving van 

migrantenkinderen op plaatselijke scholen te ondersteunen via seminars over interculturele 

communicatie voor leraren en lessen Engels, alsook projecten om de regionale samenwerking te 

verhogen in de strijd tegen migrantensmokkel en -handel.  

De leden van de delegatie kregen ook de kans om meer te vernemen over de initiatieven van 

internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties die met migrantenkinderen werken, 

om te praten over hun zorgen en verbeterpunten te identificeren.  

De volgende vergadering van het Ad Hoc-Comité voor Migratie zal plaatsvinden in Berlijn, Duitsland, 

op 7 juli 2018 in de kantlijn van de jaarlijkse sessie van de PV van de OVSE. Tijdens de jaarlijkse 

sessie zal ook een debat over migrantenkinderen worden gehouden, wanneer de Vergadering 

debatteert over de ontwerpresolutie die door voorzitster Lanjri namens het Comité is voorgesteld, met 

als titel “Minderjarigen onderweg: De rol van de OVSE en de Parlementaire Vergadering van de 

OVSE bij het uitbouwen van een doeltreffend beschermingskader”. 

 


