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Η UNICEF και η Υ.Α. καλωσορίζουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την 
προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων   
 
Η UNICEF και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) χαιρετίζουν 
σήμερα τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα ορόσημο για 
την προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων. 
 
«Είναι οι πρώτες οδηγίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που είναι μακριά από την πατρίδα τους - 
παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά μόνα ή με τις οικογένειες τους - συνδέοντας τη 
μετανάστευση, το άσυλο και την παιδική προστασία», αναφέρει η  Noala Skinner,  
Διευθύντρια του Γραφείου της UNICEF στις Βρυξέλλες.   
 
«Πρόκειται για σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες, που θα βοηθήσουν τα κράτη - μέλη 
της Ε.Ε. να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών. Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτές οι οδηγίες θα συμβάλλουν με πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο στην προστασία του μεγάλου αριθμού παιδιών που φτάνουν στην 
Ευρώπη ξεριζωμένα από την πατρίδα τους εξαιτίας της βίας, του πολέμου και των 
συγκρούσεων. Πολλά παιδιά έχουν υποστεί απίστευτη ταλαιπωρία, τόσο κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού τους όσο και μετά από αυτό», δήλωσε η Diane Goodman, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α. 
 
Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν το διορισμό επιτρόπων για τα παιδιά, την 
ενίσχυση της προστασίας τους σε όλα τα επίπεδα, όπως επίσης και στα hotspots, την 
αποτελεσματικότερη συγκέντρωση δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός των 
παιδιών, την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων, καθώς επίσης την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης και τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών - μελών. 
 
Χαιρετίζουμε την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη - μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση για τα παιδιά, να αποφεύγουν 
τις περιττές και παρεμβατικές διαδικασίες προσδιορισμού της ηλικίας και να ενισχύσουν   
τα προγράμματα επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών προκειμένου τα παιδιά να 
μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια στην Ευρώπη. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να επενδύσει στην εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη εργαλείων 
σχετικά με την παιδική προστασία είναι ακόμα μια θετική εξέλιξη. Θα βοηθήσει στο να 
εξασφαλίζεται ότι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών έχει κατάλληλα αξιολογηθεί σε όλες 
τις αποφάσεις που τα αφορούν. 
 
Η Ύπατη Αρμοστεία και η UNICEF βρίσκουν επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ε.Ε.  
καλεί τα κράτη - μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα είναι 
διαθέσιμα και προσβάσιμα στα παιδιά και τις οικογένειες. Και οι δύο Οργανισμοί 
επισημαίνουν ότι η κράτηση δεν είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και 
είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την υγεία και την ευημερία τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
κρατούνται για λόγους που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ανεξάρτητα από το νομικό 
τους καθεστώς ή αυτό των γονιών τους.  
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Η προστασία των παιδιών πρέπει να έχει ως αφετηρία την αντιμετώπιση των 
παραγόντων που οδηγούν στη μετανάστευση των παιδιών, μεταξύ των οποίων είναι η 
βία και οι παρατεταμένες συγκρούσεις, ο αναγκαστικός εκτοπισμός, η φτώχεια και οι 
στερήσεις. Η UNICEF και η Υ.Α. χαιρετίζουν επίσης τη δέσμευση της Ε.Ε. να δώσει 
προτεραιότητα και να υποστηρίξει τα εθνικά συστήματα για την προστασία των παιδιών 
που είναι εκτοπισμένα και ξεριζωμένα πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.  
 
Η Υ.Α. και η UNICEF προσμένουν την υλοποίηση στην πράξη αυτού του σχεδίου από τα 
κράτη - μέλη της Ε.Ε και τους ευρωπαϊκούς φορείς, ενώ θα συνεχίσουν να βοηθούν τα 
κράτη στην προστασία των παιδιών και τον τερματισμό της εκμετάλλευσης και της 
κακοποίησής τους.  
 
 
 
ΤΕΛΟΣ 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: 
 
Leo Dobbs, (+30) 6948668989, e-mail: dobbs@unhcr.org (για διεθνή μέσα) 
Στέλλα Νάνου, (+30) 6944586037, e-mail: nanou@unhcr.org (για εθνικά μέσα) 
 
Ιστοσελίδες:  www.unhcr.gr 
  www.withrefugees.org / www.nansen.gr / donors.unhcr.gr 
Ακολουθήστε μας: facebook.com/unhcrgreece, twitter.com/unhcrgreece  
 


