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Αξιότιµες κυρίες, Αξιότιµοι κύριοι, 

 

Ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του 
Παιδιού (ENOC), ενεργώντας εκ µέρους των µελών του ENOC, εκφράζουµε τη βαθιά 
ανησυχία µας για την κρίσιµη κατάσταση των παιδιών που µετακινούνται στην Ευρώπη,  και 
καλούµε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης να 
δράσουν άµεσα για να προστατευθεί αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα παιδιών. 

Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) αποτελείται από 41 
Ανεξάρτητους Θεσµούς για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, από 34 κράτη-µέλη του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων 22 κρατών της ΕΕ. Στόχος του είναι η διασφάλιση της 
εφαρµογής των δικαιωµάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π), η οποία έχει κυρωθεί από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Το 2013, το ENOC υιοθέτησε και γνωστοποίησε ∆ηµόσια Θέση1, προειδοποιώντας ότι τα 
παιδιά που µετακινούνται αντιµετωπίζουν βία,   παράνοµη διακίνηση, τραύµα, κακή υγεία και 
θάνατο. Από τότε, η κατάσταση για αυτά τα παιδιά έχει επιδεινωθεί. Για τον λόγο αυτό, στις 24 
Σεπτεµβρίου 2015, το ENOC συγκρότησε µια οµάδα εργασίας (Task Force)2 για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής των δικαιωµάτων των παιδιών που µετακινούνται στην 
Ευρώπη. Οι Συνήγοροι του Παιδιού - µέλη του Task Force, συνέβαλαν στην εκπόνηση µιας 
πρώτης Έκθεσης.  

Τα παιδιά που µετακινούνται είναι πρώτα από όλα παιδιά πρώτα και θα πρέπει να θεωρούνται 
ως τέτοια. Ως φορείς ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Οι θεµελιώδεις αρχές όσον αφορά τα δικαιώµατα των παιδιών 
χρειάζεται να ενσωµατωθούν στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας, των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρακτικών που επηρεάζουν αυτά τα 
παιδιά. Αυτές οι βασικές αρχές, όπως ορίζονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
                                                 
1
∆ηµόσια Θέση ENOC 2013 «Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει πρώτα από όλα                      

         να αντιµετωπίζονται ως παιδιά»  
 

2
∆ήλωση ENOC 2015 «Τα παιδιά που µετακινούνται»  



Παιδιού, είναι: το δικαίωµα στη µη διάκριση· το δικαίωµα να λαµβάνεται υπόψη πρωτίστως το 
συµφέρον του παιδιού σε όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις που το αφορούν· το δικαίωµα στη 
ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη· το δικαίωµα να εκφράζει το παιδί ελεύθερα τις απόψεις 
του για όλα τα θέµατα που το αφορούν και αυτές να λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την 
ηλικία του και την ωριµότητά του. 
 

Παραβίαση των δικαιωµάτων των παιδιών 
Η µελέτη µας δείχνει ότι η Ευρώπη παραβιάζει τις θεµελιώδεις αρχές των δικαιωµάτων των 
παιδιών και αδυνατεί να προστατεύσει τα παιδιά που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Τα παιδιά 
πεθαίνουν στη θάλασσα και στις ακτές της Ευρώπης και βρίσκονται σε κίνδυνο εµπορίας/ 
παράνοµης διακίνησης, εκµετάλλευσης, ανιθαγένειας, ασθενειών και αποχωρισµού από την 
οικογένεια. Ενώ ταξιδεύουν µε τις οικογένειές τους ή ασυνόδευτα, τα παιδιά συχνά 
αντιµετωπίζουν υποσιτισµό, σωµατική και ψυχική ταλαιπωρία, προβλήµατα υγείας και 
πρόνοιας, έλλειψη ενηµέρωσης και ανασφάλεια. 

Τα κέντρα υποδοχής και διέλευσης δεν είναι εξοπλισµένα για να φιλοξενήσουν ανθρώπους σε 
συνθήκες χειµώνα. Ακόµη και όταν έχουν φτάσει στη χώρα προορισµού, δεν διασφαλίζεται η 
πρόσβαση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης, στην εκπαίδευση και σε ψυχολογική 
υποστήριξη. Τα παιδιά µένουν σε ασταθές περιβάλλον για πάρα πολύ καιρό, κάτι που τα 
εµποδίζει να επανακάµψουν από όσα έχουν υποστεί. Τέτοιες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 
κατά τη διάρκεια ζωής ενός παιδιού είναι απαράδεκτες. Σε ορισµένες χώρες δεν υφίσταται 
θεσµικά η επιτροπεία των ασυνόδευτων, ενώ εξακολουθούν να εφαρµόζονται διαφορετικές 
µορφές κράτησης ανηλίκων που µετακινούνται.   
 

Τα παιδιά δεν έχουν κεντρικό ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ 
Η κατάσταση για αυτά τα παιδιά µπορεί να βελτιωθεί µόνο εάν το υπέρτερο συµφέρον κάθε 
παιδιού αποτελεί ξεχωριστά κεντρικό στοιχείο σε όλες τις πολιτικές για τη µετανάστευση, και 
εφόσον κατοχυρώνεται σε κάθε διαδικασία που τα αφορά. Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να 
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συµφέρον τους σε όλες τις πολιτικές που τα 
αφορούν, συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστευτικών πολιτικών. Στην πράξη, στην 
Ευρωπαϊκή απάντηση στην αυξηµένη εισροή προσφύγων, τα παιδιά είναι απλώς µια 
υποσηµείωση. Ελάχιστη προσοχή δίνεται στο υπέρτερο συµφέρον των παιδιών στις 
διαδικασίες ασύλου, τους συνοριακούς ελέγχους και την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ευρώπη 
και τρίτες χώρες. Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους είναι πρακτικά αόρατα 
στις δράσεις της ΕΕ. 
 

Ανάληψη δράσης τώρα!  
Ως µεµονωµένοι Συνήγοροι, θα καλέσουµε τις κυβερνήσεις µας να διασφαλίσουν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη και ένα ασφαλές περιβάλλον, να θέσουν τέλος 
στην κράτηση λόγω καθεστώτος διαµονής και να εφαρµόσουν τον θεσµό της επιτροπείας. 
Κάνουµε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει ένα ολοκληρωµένο Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο ∆ράσης για τα παιδιά που µετακινούνται, το οποίο να καλύπτει όλα τα παιδιά                      
-συνοδευόµενα και ασυνόδευτα-, αιτούντες άσυλο ή µη. Καλούµε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχουν την πλήρη υποστήριξή τους για να δηµιουργήσουν 
και να εφαρµόσουν αυτό το σχέδιο δράσης. 



Προτείνουµε αυτό το Σχέδιο ∆ράσης να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω µέτρα:  
 

1. Να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης της ΕΕ 
Αποφασίστηκε τον Σεπτέµβριο του 2015 ότι 160.000 άνθρωποι θα µετεγκατασταθούν σε 
διάφορα κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά είναι µια από τις πιο ευάλωτες οµάδες, πρέπει 
να τους δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραµµα µετεγκατάστασης. 
 
2. Να αξιοποιηθούν καλύτερα οι νόµιµες δυνατότητες εισόδου στην ΕΕ 
Αυτό περιλαµβάνει, για παράδειγµα, να αυξηθούν οι δυνατότητες οικογενειακής επανένωσης, 
να αυξηθεί η ποσόστωση µετεγκατάστασης και έκδοσης νοµιµοποιητικών εγγράφων για 
ανθρωπιστικούς λόγους. 
 
3. Η ανθρωπιστική βοήθεια υπό το πρίσµα των δικαιωµάτων του παιδιού 
Οι προϋποθέσεις για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση προς τρίτες χώρες θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τη διάσταση των δικαιωµάτων του παιδιού, όπως διασφάλιση του δικαιώµατος 
στην εκπαίδευση και διάθεση συστηµάτων παιδικής προστασίας. 
 
4. Να τεθούν ελάχιστες προδιαγραφές στα κέντρα υποδοχής και διέλευσης 
Τα κέντρα υποδοχής και διέλευσης θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αποκτήσουν κατάλληλη 
υποδοµή και εξοπλισµό για συνθήκες χειµώνα. Η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα πρέπει 
να αναπτύξουν ελάχιστες προδιαγραφές για τα κέντρα έκτακτης ανάγκης, υποδοχής και 
διέλευσης, και να παρέχουν βοήθεια σε κράτη-µέλη της ΕΕ και εκτός ΕΕ ώστε να πληρούν τις 
προδιαγραφές αυτές. Αυτές περιλαµβάνουν παροχή θέρµανσης, ζεστού νερού, ζεστών 
ρούχων, τροφίµων, πρακτική και ιατρική βοήθεια από εκπαιδευµένους εργαζόµενους. Πρέπει 
να διασφαλίζονται χώροι φιλικοί στα παιδιά, καθώς και πρωτόκολλα προστασίας των παιδιών. 
Αυτές οι προδιαγραφές, θα πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για τα Hotspots που 
θα συσταθούν στην Ιταλία και την Ελλάδα. 
 
5. Ολοκληρωµένη συλλογή δεδοµένων 
Προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα παιδιά που µετακινούνται, είναι απαραίτητη η 
συλλογή ολοκληρωµένων στοιχείων και η κοινοποίησή τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
 
 
 

Τονίζουµε µε έµφαση ότι τα δικαιώµατα και οι απόψεις των παιδιών θα πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο όλων των πολιτικών αποφάσεων που τα αφορούν. Είµαστε στη διάθεσή σας να 
προσφέρουµε οποιαδήποτε βοήθεια για να γίνει αυτό πραγµατικότητα και αναµένουµε την 
ανταπόκριση των διάφορων θεσµών.  
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