
 

 
 
 

Ανοικτή Επιστολή προς όλες τις εθνικές  κσβερνήσεις, 

την Εσρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή  Κοινότητα 
 
 

Εκείο, κέιε ηνπ Επξσπατθνύ Δηθηύνπ Επηηξόπσλ ηνπ Παηδηνύ σο  αλεμάξηεηνη ζεζκνί γηα ηα 

δηθαηώκαηα  ηνπ  παηδηνύ,  εθθξάδνπκε  ηε  βαζηά  καο  αλεζπρία  θαη  ζιίςε  γηα  ηηο  καδηθέο 

ηξαγσδίεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζηε Μεζόγεην,  όπνπ εθαηνληάδεο κεηαλάζηεο, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο παηδηά θαη νη γνλείο  ηνπο, έρνπλ  ραζεί θαη ζπλερίδνπλ λα ράλνληαη. 
 

Απηέο,  νη ηόζν  πνιύ ζπρλέο ηξαγσδίεο πξνθαινύλ, όρη κόλν  ηε  καδηθή έθθξαζε ζνθ  

θαη ζιίςεο,  αιιά  θαη  απμάλνπλ  ηε  ζπλεηδεηνπνίεζε  ηνπ  θύξηνπ  θαη  θαηαιπηηθνύ  ξόινπ   

ησλ εζληθώλ   θπβεξλήζεσλ, ηεο  ΕΕ  θαη  ηεο  Δηεζλνύο  Κνηλόηεηαο  γηα  ηελ  πξνώζεζε θαη  

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξώπσλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ είλαη πην επάισηνη. 
 

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη κεηαλάζηεο αθήλνπλ ηελ παηξίδα ηνπο ιόγσ  απειπηζίαο, 

έηνηκνη  λα  αληηκεησπίζνπλ  επηθίλδπλα  ηαμίδηα  γηα λα  θηάζνπλ ζε  έλα  θαιύηεξν  κέξνο.  Σε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα, πνιιά παηδηά, γπλαίθεο θαη άλδξεο ζπλαληνύλ ηνλ ζάλαηό  ηνπο. 
 

Οη  εζληθέο   θπβεξλήζεηο,  ε  ΕΕ   θαη  ε  Δηεζλήο  Κνηλόηεηα  έρνπλ   ηελ   εζηθή  θαη  λνκηθή 

ππνρξέσζε λα  δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ  κεηαλαζηώλ ζηα  αλζξώπηλα δηθαηώκαηά 

ηνπο.  Απηό δελ είλαη έλα παζεηηθό θαζήθνλ  από ην νπνίν θάπνηνη κπνξνύλ λα απαιιάμνπλ 

ηνλ εαπηό  ηνπο  αλακέλνληαο άπξαγνη ηνπο  κεηαλάζηεο λα αλαδεηήζνπλ άζπιν,  εηδηθά όηαλ 

ηόζν πνιινί κεηαλάζηεο πεζαίλνπλ πξηλ θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. 
 

Είλαη μεθάζαξν από ην κέγεζνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ όηη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, 

ε ΕΕ θαη ε Δηεζλήο Κνηλόηεηα πξέπεη λα αληαπνθξηζνύλ πξνιεπηηθά γηα λα ζώζνπλ ηηο δσέο 

ησλ αλζξώπσλ πνπ κεηαθηλνύληαη θαη πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηε δηεζλή θαη ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή  ηνπο,   πξνθεηκέλνπ  λα  αμηνινγήζνπλ  θαη  λα  απνηξέςνπλ  ηε  καδηθή  θπγή   ησλ 

αλζξώπσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ησλ παηδηώλ. Θα ζέιακε  λα επαλέξζνπκε ζηε  Δεκόζηα 

Δήισζε ηνπ  ENOC γηα   ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνύληαη (2013),  ε νπνία αλαθέξεη  όηη «ηα παηδηά 

πνπ κεηαθηλνύληαη είλαη πξώηα από όια παηδηά”. Σην πιαίζην απηό, ηα κέιε ηνπ Επξσπατθνύ 

Δηθηύνπ  Επηηξόπσλ ηνπ Παηδηνύ  ηνλίδνπλ  κε έκθαζε  ηελ αλάγθε  γηα πιήξε ζπκκόξθσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ λόκσλ, πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ κε ηε Δηεζλή Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα 

ηνπ Παηδηνύ θαη άιια ζπλαθή δηεζλή εξγαιεία  αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ πξνζηαζία όισλ  ησλ  παηδηώλ. Τν δηθαίσκα ζηε  δσή,  ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε, 

θαζώο θαη   ην   δηθαίσκα ζηελ   πξνζηαζία  από  θάζε   κνξθή    βιάβεο,  είλαη   ζηνηρεηώδε 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. 
 

Οη αλαγθαίνη πόξνη γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ  μεπεξλνύλ όζα  κπνξεί λα θάλεη θάζε 

ρώξα κόλε  ηεο.  Είλαη ζαθέο όηη ε  δνκεκέλε ζπλεξγαζία  κεηαμύ  ησλ  ρσξώλ κέζσ  ησλ 

εζληθώλ  θπβεξλήζεσλ, ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δηεζλνύο Κνηλόηεηαο είλαη ν κόλνο 

ηξόπνο κε  ηνλ  ην  νπνίν θάζε  ρώξα κπνξεί λα  εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο  γηα  ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ παηδηώλ πνπ κεηαθηλνύληαη. 
 

Τα  Σπληάγκαηα ζέηνπλ  σο  βάζε  ηελ  αξρή  ηεο  εγγελνύο αμίαο θαη ηεο  αμηνπξέπεηαο ηεο 

αλζξώπηλεο  δσήο.  Τξαγσδίεο  όπσο απηέο  πνπ εθηπιίζζνληαη  ζηε  Μεζόγεην  παξαβηάδνπλ 

ηελ αξρή  απηή. Η πξνιεπηηθή θαη ζπιινγηθή  δξάζε γηα λα ζσζνύλ νη δσέο  ησλ κεηαλαζηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  παηδηώλ, είλαη ην ιηγόηεξν  πνπ κπνξνύκε λα  θάλνπκε  γηα  λα 

δηαηεξεζεί  ε  αθεξαηόηεηα  ησλ   εζλώλ,  ελσκέλσλ  από  ηελ   θνηλή  πεπνίζεζε  γηα   ηελ 

πξσηαξρηθή ζεκαζία  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 


