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Ευρώπη: νέες συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών 

προσφύγων και μεταναστών  

 Κοινό Δελτίο Τύπου από την Υ.Α., τη UNICEF και την IRC 

 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), η UNICEF και η Διεθνής 
Επιτροπή Διάσωσης (IRC), δημοσίευσαν σήμερα έναν Οδικό Χάρτη δράσης (Roadmap) 
με συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών 
που φθάνουν και διαμένουν στην Ευρώπη χωρίς τους γονείς τους ή κάποιον άλλο 
κηδεμόνα.  
 
Ο Οδικός Χάρτης υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη τα παιδιά να ταυτοποιούνται, να 
καταγράφονται μέσα από φιλικές προς τα παιδιά διαδικασίες και να αναπτύσσεται μαζί 
τους ένα κλίμα εμπιστοσύνης όσο το δυνατό νωρίτερα. Η διασφάλιση ότι ένας καλά 
εκπαιδευμένος επίτροπος αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη για το παιδί, η συμμετοχή 
πολιτισμικών διαμεσολαβητών και η κινητοποίηση μελών της κοινότητας υποδοχής, είναι 
μέτρα ζωτικής σημασίας, που βοηθούν στη δημιουργία  σχέσεων εμπιστοσύνης και στην 
προστασία των παιδιών από διακινητές, την εμπορία ανθρώπων και την οικογενειακή 
πίεση. 
 
Το έγγραφο περιλαμβάνει συστάσεις που προέκυψαν μέσα από μια ευρεία διαδικασία 
διαβούλευσης υπό την ευθύνη των τριών οργανισμών. Σε αυτή συμμετείχαν 100 
επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων επίτροποι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 
δικηγόροι, όπως επίσης και αρμόδιοι φορείς από διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες σε όλη την Ευρώπη. 
 
Τα ευρήματα δείχνουν ότι παρά το ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών 
που υπάρχει σε πολλές χώρες, οι πολύπλοκες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες οδηγούν συχνά στο να μην λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον για τα 
ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά, έχοντας ως αποτέλεσμα 
σοβαρές συνέπειες για την ευημερία και το μέλλον τους. 
 
Η ύπαρξη αποτελεσματικών και εναρμονισμένων διαδικασιών θα βοηθούσε τα παιδιά να 
τις κατανοήσουν καλύτερα και να έχουν πρόσβαση σε προστασία και λύσεις σύμφωνα με 
το βέλτιστο συμφέρον τους, όπως επισημαίνεται και στον Οδικό Χάρτη.  
 
«Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί τρομερή βία, σεξουαλική κακοποίηση, έχουν 
υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων και έχουν βιώσει συναισθηματική και ψυχολογική 
πίεση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Τους 
αξίζει καλύτερη προστασία και φροντίδα από την Ευρώπη. Όλες οι δράσεις και οι 
αποφάσεις θα πρέπει να έχουν στον πυρήνα τους το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. 
Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα και αυτός ο Οδικός Χάρτης μας 
δείχνει τον τρόπο», δήλωσε η  Diane Goodman, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α. 
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«Τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που ταξιδεύουν μόνα στην Ευρώπη 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αβεβαιότητα σε κάθε 
βήμα της πορείας τους - ακόμα και όταν φτάνουν στον προορισμό τους», ανέφερε ο 
David McLoughlin, Αναπληρωτής Διευθυντής της UNICEF για την Ευρώπη και την 
Κεντρική Ασία. «Ο Οδικός Χάρτης χαράσσει την πορεία, ώστε να προσφέρεται σε αυτά τα 
παιδιά το ίδιο επίπεδο φροντίδας, εμπιστοσύνης και προστασίας με τα παιδιά των χωρών 
υποδοχής». 
 
Η κατάσταση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών έχει επιδεινωθεί από τότε που 
αυξήθηκε ο αριθμός των αφίξεων στην Ευρώπη το 2015, με τη διευρυμένη χρήση του 
μέτρου της διοικητικής κράτησης και της φροντίδας σε μεγάλες υποδομές, την 
περιορισμένη δυνατότητα για οικογενειακή επανένωση και την αυξανόμενη ανησυχία 
σχετικά με τις απελάσεις.  
 
Ο Οδικός Χάρτης προτείνει επίσης μεγαλύτερη προσοχή στο να παρέχεται ασφάλεια, 
κατάλληλη φροντίδα, μέτρα και υπηρεσίες αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για αυτά τα 
παιδιά στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών τους.  
 
«Τα παιδιά με τα οποία μιλήσαμε έκαναν ξεκάθαρη την ανάγκη τους να ακούγονται και να 
παίρνουν δύναμη από όσα κάνουν», εξηγεί η Annalisa Brusati, Σύμβουλος Παιδικής 
Προστασίας στην IRC. «Αυτά τα παιδιά έχουν ελπίδες, όνειρα και μια απίστευτη όρεξη να 
τα εκπληρώσουν. Μέσα από την εκπαίδευση, την επαφή με συνομήλικους, τον αθλητισμό 
και την άσκηση, μπορούν να ξεκινήσουν τα δικά τους σχέδια και να ξεπεράσουν τις 
κακουχίες που έχουν βιώσει, εάν έχουν στήριξη και τις κατάλληλες ευκαιρίες».   
 
  

 Δείτε τον Οδικό Χάρτη “The Way Forward to Strengthened Policies and Practices 
for unaccompanied and separated refugee and migrant children in Europe” εδώ 

 Δείτε το Κάλεσμα για Δράση εδώ 
 
 - ΤΕΛΟΣ-  
 
  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: 
 
Leo Dobbs, (+30) 6948668989, e-mail: dobbs@unhcr.org  
Boris Cheshirkov, (+30) 6951854661, e-mail: cheshirk@unhcr.org  
Στέλλα Νάνου, (+30) 6944586037, e-mail: nanou@unhcr.org  
 
Ιστοσελίδες:  www.unhcr.gr 
  www.withrefugees.gr / www.nansen.gr / donors.unhcr.gr 
 
Ακολουθήστε μας: facebook.com/unhcrgreece, twitter.com/unhcrgreece  


