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Δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται: Έκθεση
και δίκτυο με πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη
Στοιχεία, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή
του πληθυσμού των παιδιών που μετακινούνται από τρίτες χώρες, την πρόσβαση σε
διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες διαβίωσης και την πρόσβαση σε
βασικά αγαθά και υπηρεσίες, και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα ασυνόδευτα
παιδιά, παρουσιάζονται σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο της
ειδικής αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του
παιδιού. Πρόκειται για τον πρώτο εξαμηνιαίο απολογισμό των ενεργειών μηχανισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που
μετακινούνται, τον οποίο υποστηρίζει και το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας
των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).
Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις προέκυψαν από τις 85 επισκέψεις κλιμακίων του
Συνηγόρου σε χώρους πρώτης υποδοχής, διαμονής, φιλοξενίας και κράτησης ανηλίκων
προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, σειρά συναντήσεων με
υπηρεσίες και οργανώσεις, καθώς και παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το 2016.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, με πρωτοβουλία του Συνηγόρου, δημιουργήθηκε Δίκτυο
για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, στο οποίο συμμετέχουν τρεις διεθνείς
διακυβερνητικές οργανώσεις (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, UNICEF,
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) και 15 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν σε
πανελλήνιο επίπεδο υπηρεσίες για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Η συστηματική
συλλογή πληροφοριών, η ανταλλαγή ενημέρωσης, η ανάδειξη των σημαντικότερων
παραβιάσεων δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται και η από κοινού ανάπτυξη
ενεργειών συνηγορίας για τη λήψη αναγκαίων μέτρων σε πεδία που παρατηρούνται
σοβαρές θεσμικές ελλείψεις αποτελούν τη βασική αποστολή του Δικτύου. Η έναρξη
εργασιών του στις αρχές του 2017, έρχεται να συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες της
ανεξάρτητης αρχής σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, φορείς, διακυβερνητικούς
και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με στόχο την προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται. Στα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί κατά τις
πρώτες συναντήσεις του Δικτύου περιλαμβάνονται η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών
στη διεθνή προστασία, η διασφάλιση της σχολικής φοίτησης και της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας όλων των παιδιών, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την
εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, η επιτροπεία τους και η προστασία τους
από διάφορες μορφές εκμετάλλευσης.
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