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Δελτίο Τφπου  
12.05.2015 
 
Νζα Ατηζντα τθσ ΕΕ για τθ Μετανάςτευςθ  
Γιατί χρειάηονται χιλιάδεσ κάνατοι μεταναςτϊν για να προτακεί μια 
Ευρωπαϊκι πολιτικι Μετανάςτευςθσ;  
 

Στθ ςυνεδρίαςι του ςτισ 13 Μαΐου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο προβλζπεται να 

προτείνει μια νζα Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τθ Μετανάςτευςθ. Στο πλαίςιο αυτό θ ΑΡΣΙΣ, θ 

εκςτρατεία Destination Unknown κι οι εταίροι τθσ κα ςυνεχίςουν να αςκοφν κριτικι ςτθν 

Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ μετανάςτευςθ εφόςον επικεντρώνεται ςτθν αςφάλεια και όχι 

ςτθ προςταςία ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθ φροντίδα προςφφγων. Ανάμεςα ςε 

αυτοφσ που χάνουν τθ ηωι τουσ ςτθ κάλαςςα υπάρχουν παιδιά, ζγκυεσ γυναίκεσ, βρζφθ 

και πολλοί νζοι άνκρωποι που προςπάκθςαν για μια νζα ηωι.  

 

Η ΑΡΙ ελπίηει ότι θ προτεινόμενθ Ατηζντα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Μετανάςτευςθ 

κα προβλζπει το άνοιγμα νζων διόδων ϊςτε οι μετανάςτεσ να ειςζρχονται με αςφάλεια ςτθν 

Ευρϊπθ και κα ςχεδιάηει τθν οργάνωςθ ςοβαρϊν επιχειριςεων ϊςτε να ςϊηονται ηωζσ ςτθ 

κάλαςςα. 

Η ΑΡΙ, θ εκςτρατεία Destination Unknown κι οι εταίροι τθσ καλοφν τουσ Επικεφαλείσ των 

Ευρωπαϊκϊν Κρατϊν και Κυβερνιςεων να κατανοιςουν πωσ πρόκειται για Ευρωπαϊκι 

ευκφνθ κι όχι για κακικοντα αποκλειςτικά των χωρϊν που βρίςκονται ςτα εξωτερικά 

ςφνορα όπωσ θ Ελλάδα, οφτε των λίγων χωρϊν όπωσ θ Γερμανία ι θ ουθδία οι οποίεσ ιδθ 

φιλοξενοφν μεγαλφτερο μζροσ μεταναςτϊν απ’ ότι άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

 

Το Σφςτθμα Αςφλου του Δουβλίνου πρζπει να αναθεωρθθεί 

Πεποίκθςι μασ είναι ότι καμία αποτελεςματικι πολιτικι για τθ μετανάςτευςθ δεν μπορεί 

να εφαρμοςτεί με ςυνεκτικό τρόπο χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ 

αςφλου του Δουβλίνου. Όςο θ ΕΕ ςυνεχίηει να εφαρμόηει το ςφςτθμα Δουβλίνου, το βάροσ 

των διαδικαςιϊν για τισ αιτιςεισ αςφλου κα παραμζνει ςτισ χϊρεσ-ςφνορα ενϊ είναι 

αναγκαίο να εφαρμόηεται από όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όποια και αν είναι θ πρϊτθ χϊρα 

άφιξθσ. 

 

Μια Ατηζντα για τθ Μετανάςτευςθ επικεντρωμζνθ ςτο παιδί 

Η ΑΡΙ κι οι εταίροι τθσ εκςτρατείασ Destination Unknown καλοφν ςε μια προςαρμοςμζνθ κι 

επικεντρωμζνθ ςτο παιδί Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ μετανάςτευςθ και τθ μετακίνθςθ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει μζτρα προςταςίασ από τθν ςτιγμι άφιξθσ του παιδιοφ μζχρι να 

βρεκεί μια μακροπρόκεςμθ λφςθ βαςιςμζνθ ςτο μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ.  

Επίςθσ επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ για ενιςχυμζνθ προςταςία των παιδιϊν ςε κίνθςθ και 

μζςα ςτθν Ευρϊπθ. Σα παιδιά Ευρωπαϊκισ καταγωγισ που βρίςκονται ςε κίνθςθ 

κινδυνεφουν από εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ με κίνδυνο να καταπατείται ςτθν πράξθ το 

δικαίωμά τουσ να είναι επαρκϊσ προςτατευμζνα.  
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Μερικά δεδομζνα για τα παιδιά μετανάςτεσ ςτθν Ευρώπθ 

Οι μετριοπακζςτερεσ διακζςιμεσ εκτιμιςεισ αναφζρουν ότι 1700 μετανάςτεσ 

ζχαςαν τισ ηωζσ του ςτθ Μεςόγειο Θάλαςςα από τισ αρχζσ του 2015, ενϊ 

προςπάκθςαν να μπουν ςε Ελλάδα κι Ιταλία περίπου 31.500 άνκρωποι.  

Σο 2014, από το ςυνολικό αρικμό (219.000) μεταναςτϊν και προςφφγων που 

ζφταςαν ςτθν Ευρϊπθ, το 15% ιταν παιδιά (Frontex, 2014), και το 25% του 

ςυνολικοφ αρικμοφ αιτιςεων για άςυλο ςτθν Ευρϊπθ ζγινε από παιδιά.  

Ο παρακάτω πινάκασ παρουςιάηει τον αρικμό αςυνόδευτων ανθλίκων που 

αιτικθκαν άςυλο ςτθν Ευρϊπθ (ςχεδόν διπλάςιοσ το 2014) ςφμφωνα με το 

Eurostat. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

11,700 12,225 10,620 11,695 12,545 12,730 23,075 

 

Εκςτρατεία Destination Unknown 
μια παγκόςμια εκςτρατεία για την προςταςία των παιδιών ςε κίνηςη 
 
Με τθν παγκόςμια εκςτρατεία Destination Unknown, κακοδθγοφμενθ από τθν Terre des 
Hommes, προςτατεφουμε τα παιδιά ςε κίνθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςυνόδευτων 
παιδιϊν και παιδιϊν πρόςφυγεσ, μζςω υπθρεςιϊν και δράςεων που επικεντρϊνονται 
ςτθν υποδοχι, τθν προςταςία, τθν ψυχοκοινωνικι και νομικι ςτιριξθ των παιδιϊν. 
τθν περιοχι τθσ Μεςογείου, θ εκςτρατεία Destination Unknown, δραςτθριοποιείται με 
τθν άμεςθ προςζγγιςθ ςτα παιδιά-μετανάςτεσ, ςε ικελία (Terre des Hommes), Μάλτα 
(ΚΟΡΙΝ), Ελλάδα (ΑΡΣΙΣ), Κφπρο (Ελπίδα για το Παιδί Κφπρου), Κεντρικι και 
Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, Λίβανο (INSAN), Αίγυπτο (Terre des Hommes) και Μζςθ 
Ανατολι. 
Η εκςτρατεία Destination Unknown ιδρφκθκε το 2012 με ςκοπό να προωκιςει τθν 
ενθμζρωςθ ςε ςχζςθ με τθν παραβίαςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν ςε κίνθςθ που 
ξεφεφγουν από τον πόλεμο, τθ φτϊχεια και τθ βία. φμφωνα με τα πιο πρόςφατα 
δεδομζνα, τα παιδιά ςε κίνθςθ που διαςχίηουν ςφνορα ανζρχονται ςχεδόν ςτα 35 
εκατομμφρια παγκοςμίωσ (πθγι: ΟΗΕ). 
Η εκςτρατεία επίςθσ ςυνθγορεί ςτισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ πολιτικισ οι οποίεσ κα 
κακιςτοφν ικανι τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν μζτρων προςταςίασ και να παράγουν 
ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ για αυτά τα παιδιά, που ζχουν αφιςει το ςπίτι τουσ, και ιδιαίτερα 
για όςα είναι ευάλωτα ςτθν κακοποίθςθ, τθ βία, τθν εκμετάλλευςθ και τθ διάκριςθ. 
 

Μάκε περιςςότερα για τθν Εκςτρατεία Destination Unknown ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:  

Ελλθνικά: http://arsis.gr/drasis-ke-ipiresies/kampania-destination-unknown/ 

Αγγλικά: www.destination-unknown.org  

 

Στοιχεία επικοινωνίασ για ςυνεντεφξεισ  
Valbona Hystuna, Τπεφκυνθ επικοινωνίασ τθσ εκςτρατείασ Destination Unknown ςτθν 

Ελλάδα, ΑΡΙ Κοιν. Οργά. Τποςτ. Νζων, Κινθτό τθλζφωνο: +302310227311, +306932855699 

infothes@arsis.gr 

Salvatore Parata, Επικεφαλισ του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου, Διεκνισ Ομοςπονδία Terre des 

Hommes (Αγγλικά, Ιταλικά, Ιςπανικά, Γαλλικά) Κινθτό τθλζφωνο: +32 474 209921 

paratas@terredeshommes.org 
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