ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Σόφια, 5 Απριλίου 2016

Κύριο Ντόναλντ Τουσκ, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Κύριο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κύριο Μάρτιν Σουλτς, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κυρία Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Κυρία Κατερίνα Κίνιτσι και κυρία Άννα Μαρία Κοράτσα Μπιλντ, Συμπροέδροι
της Διακομματικής Ομάδας για τα παιδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,
Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)
απευθυνόμαστε σε σας για να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας σχετικά με την
κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τις
υπάρχουσες έκτακτες συνθήκες και την κρίση στην Ελλάδα, τον αυξανόμενο αριθμό
ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα και την ανεπάρκεια κατάλληλων και
εξειδικευμένων δομών / ξενώνων για τη φιλοξενία τους, θεωρούμε ότι πρέπει να
υπάρξει πρόσθετη πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού
ασυνόδευτων ανηλίκων, πέραν αυτής του γενικού πληθυσμού, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
Στις 25.1.2016 το ENOC σας απηύθυνε ανοικτή επιστολή με τίτλο «Απειλούνται η
ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται». Με την επιστολή αυτή σας
ενημερώσαμε για τη μελέτη που διεξήχθη από το Δίκτυό μας σχετικά με την κατάσταση
των παιδιών που μετακινούνται στην Ευρώπη και καλέσαμε τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Προτείναμε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
ξεκινήσει ένα ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά που
Μετακινούνται το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:


Προτεραιοποίηση των παιδιών στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση της ΕΕ



Καλύτερη αξιοποίηση των νόμιμων δυνατοτήτων εισόδου στην ΕΕ



Ενίσχυση της οπτικής των δικαιωμάτων του παιδιού στην ανθρωπιστική βοήθεια



Καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών στα κέντρα υποδοχής και διέλευσης



Ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων

Μετά από αυτή την παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία Συμφωνία που
υπεγράφη μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Τούρκου ομολόγου
τους, με τίτλο «Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας», παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει καμία άμεση
αναφορά στα παιδιά και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει
ότι όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα των παιδιών και οι πρακτικές για την προστασία
τους είναι ακόμα σε ισχύ.
Περαιτέρω, εμείς, οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού θα θέλαμε να τονίσουμε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και άλλα διεθνή εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ζητήσουμε από την
ΕΕ να εκδώσει πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση
των ασυνόδευτων παιδιών, δίνοντας έμφαση ιδίως στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
- Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, θα πρέπει να δίνεται προσοχή
ώστε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά να εξετάζονται, να περνάνε από συνεντεύξεις, με τη
βοήθεια διερμηνέων, και να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματά τους και για τις
διαδικασίες αιτήματος για διεθνή προστασία και οικογενειακή επανένωση.
- Οι διαδικασίες εκτίμησης της ηλικίας, όταν κρίνονται απαραίτητες, πρέπει να γίνονται
με συνδυασμό ιατρικών και ψυχολογικών μεθόδων. Σε οριακές περιπτώσεις όπου
υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να εφαρμόζεται το τεκμήριο υπέρ της ανηλικότητας.
- Τα αιτήματα παροχής διεθνούς προστασίας πρέπει να εξετάζονται τηρώντας πλήρως
τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές και αρχές, όπως αυτές ορίζονται από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
- Οι ανήλικοι παράτυποι μετανάστες δεν πρέπει να κρατούνται, αποκλειστικά και μόνο
εξαιτίας του καθεστώτος διαμονής τους. Ο περιορισμός της ελευθερίας τους, με την
έννοια της προστατευτικής φύλαξής τους, θα πρέπει να θεωρείται νόμιμος μόνο για
τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την αρχική καταγραφή τους, συνέντευξη,
παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης και μετάβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον
διαμονής.
- Αναγκαστικές επιστροφές ασυνόδευτων παιδιών δεν πρέπει να εφαρμόζονται.
Επαναπατρισμός στη χώρα προέλευσης μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον, μετά
από προσεκτική αξιολόγηση, θεωρηθεί ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού και δεν
προκαλεί κίνδυνο στην ασφάλειά του.
- Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να τοποθετούνται σε εξειδικευμένες προστατευμένες
δομές, σπίτια φιλοξενίας ή άλλες εναλλακτικές μορφές φροντίδας (όπως η αναδοχή)
τουλάχιστον μέχρι να γίνουν 18 ετών ή να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Ειδικά
μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να προστατευθούν από τυχόν κινδύνους παράνομης
διακίνησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. Η πλήρης πρόσβαση στην εκπαίδευση,
την ιατρική φροντίδα και την κοινωνική συμμετοχή πρέπει να διασφαλίζεται.
- Η επανένωση με μέλη της οικογένειας του παιδιού που διαμένουν σε Ευρωπαϊκές
χώρες πρέπει να πραγματοποιείται με ασφάλεια και με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
-

Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να προτεραιοποιηθούν στα
μετεγκατάστασης, υπό το πρίσμα του υπέρτατου συμφέροντός τους.

προγράμματα

Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο, παραμένουμε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε με την
τεχνογνωσία μας και με οποιονδήποτε άλλο δυνατό τρόπο, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και
σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων όλων
των παιδιών που μετακινούνται στην Ευρώπη.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ENOC
Edita Ziobiene
Πρόεδρος του ENOC
Συνήγορος για τα Δικαιώματα των Παιδιών της Λιθουανίας

