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Τα δικαιώµατα των παιδιών που µετακινούνται να γίνουν σεβαστά
στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου, ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του
Παιδιού
Να σεβαστούν τα θεσµοθετηµένα δικαιώµατα του παιδιού κατά την ανάπτυξη του
νέου Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου, ζητά από τα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC). Η
σχετική ∆ηµόσια Θέση του ENOC παρουσιάστηκε στις 24 Απριλίου 2017 στο
Σουηδικό Κοινοβούλιο σε διεθνή συνάντηση, στην οποία συµµετείχε και ο Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος.
Οι Συνήγοροι του Παιδιού τονίζουν ότι στο αναθεωρηµένο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Ασύλου απουσιάζει η οπτική των δικαιωµάτων του παιδιού, και εκφράζουν την ανησυχία
τους ότι το νέο σχέδιο δράσης για τις επιστροφές που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2017 µπορεί να επιταχύνει τη χρήση της κράτησης και της
αναγκαστικής επιστροφής ανηλίκων. Οι Συνήγοροι επισηµαίνουν ότι σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, δεν επιτρέπεται η κράτηση ανηλίκων,
ασυνόδευτων ή συνοδευόµενων, µε µόνη αιτία την µεταναστευτική τους ιδιότητα και ζητούν
να ενισχυθούν οι δυνατότητες για οικογενειακή επανένωση, τα προγράµµατα
µετεγκατάστασης και η έκδοση αδειών µακροχρόνιας ή µόνιµης παραµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους από τα κράτη µέλη.
Κατά τη διάρκεια παρέµβασής του στη συνάντηση, ο κ. Μόσχος παρουσίασε τις κυριότερες
διαπιστώσεις της ανεξάρτητης αρχής σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των παιδιών
προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στην ανάγκη να βελτιωθούν οι
συνθήκες διαµονής τους, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας, να
αποφεύγεται η πρακτική της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων, να προωθηθεί η
νοµοθεσία για την επιτροπεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των
παιδιών που βρίσκονται στη χώρα σε υπηρεσίες υγείας και στο δηµόσιο σύστηµα
εκπαίδευσης. Επεσήµανε επίσης την ανάγκη ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο µηχανισµών
παρακολούθησης της κατάστασης των παιδιών που µετακινούνται και δικτύωσης µε όλους
τους συναρµόδιους φορείς, ενώ πρότεινε στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή ενηµέρωσης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών προσφύγων και
µεταναστών.
Στις 25 Απριλίου ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
παρουσίασε την Ελληνική εµπειρία και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του
Παιδιού για τα παιδιά που µετακινούνται στο διήµερο συνέδριο µε θέµα «Τα δικαιώµατα του
παιδιού στη µετανάστευση και την ένταξη» που διοργανώθηκε στο Örebro της Σουηδίας.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε υπηρεσίες και ξενώνες όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτοι
ανήλικοι, οι οποίοι είχαν περάσει στο παρελθόν από την Ελλάδα, και συζήτησε µαζί τους
καθώς και µε το προσωπικό των δοµών.
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