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'Yπατη Αρμoαιε[α Ηνωμdνων Eθν6ν για τoυζ Πρι5oφυγεg.

To παqι5ν Eγ1ειρ(διo 61ει riδη εxδoθε( ατην ΑγγΧιxi1& Γαλλιxri.

H αναπαραγωγr!, η μετιiφραη 'i η πQoσαρμoγrj oπoιoυδrjπoτε xεφαλαfoυ τoυ
παρ6vτoE εγ1ειqιδ(oυ ι6ατε να αwαπoxq[νεται aε τoπιx€g ανιiγxεg μπogεf να
πQαγματoπoιηθε( 1ωρig ην πρoηγαιiμενη dγxριoη τoυ Oργανιομαti εφ6ooν: α) τα
6ντυπα διαν6μovται δωρειiν rj αε αυμβoλιιtj τιμti - 61ι με αlιoπ6 τo εμπoριι6 x6ρ-
δog, lιαι β) αναφ6ρεται ωg πηγri η'Υπαη Αρμoατε(α Η.E. για τoυg Πρ6αφυγε9.

H 6δρα τoυ Oργανιομoιi ατη Γενειiη επιθυμε( xαι ατηQζει η μετ<iφραη τoυ πα-

ρ<5vτog εγ1ειριδ(oυ χαι σε dλλεζ γλ16οοε9.



Πq6λoyoζ

ΣυujΘωE περιoo6τερo απιiτo μιoιi xιiθε πQoσφυyι2tαd πληθυoμoιj εtναι
παιδιd.. Tα παιδιd. πρ6αφυyεg ε[ναι xατ' αρ76d6 παιδιd 2(αι ωζ παιδιd. χQειd'-
ξclιπαι ειδιxη πρoαo1η. Ωg πρ6oψryεE απαrελo'ιiν ιδια[τεqη oμd'δα xινδιjyoυ λ6-

γω τηE αβεβαι6τητα9 xαι τωv oυνεyιilv αναταρα74cilν xτoυ σrιγματξoυv τη Mε-
τ αιpυ1q o π oλε μ ιxrj Ε πoyη.

Πρoxειμ6νoυ vα βελτιωθεt xαι να ενιo1υθε[ η πρoamoiα xαι η φρowi-
δα των παιδιcΔι' πρooφι3yωv, η'Υπατη Αρμoaτεfu υιoΘ6τηoε oΠoλιτιxη yια τα
Παιδιd Πρ6αφυγε9o, πoυ επιxυριΙloηxε απd την Εxτελεarιxη Επιτρoπιj τoυ
oqyανιoμo'ιj τον oxτιΙlβριo 1993. oι Κατευθυvτηqιεg oδηytεg τηE'ΥπατηE
Aρμoατε|αE yια τα Παιδιd Πq6αψ"y'ζ, πoυ δημooιε'ιiθηxαv για πqc6τη φoρd τo
Ι988, εημεqιbθηxαν υπιi τo φcΔg τηg ν6,αg Πολιτιxrig xαι παqoυoιd,ξovται cτo
παρι5ν βιβλ|o. Αxρoyωνιαiog λfioζ εiναι η ιxανoπoiηoη τηg ανdyxηE πoυ 61oυν
τα παιδιd. yια ειδιxη φρoντfδα xαι υπooτηqιξη.

Tα παιδιd ε[ιlαι ευd.λωτα. Εtιlαι ευα[oθητα ατιg αoθ6,νειεg, ατην xαxri
διατqoφri xαι στιζ σωματιx€g xαxoπoιηoειg.

Tα παιδιd δεν ε[ι'αι ανεξd.ρτητα"Ε1oυν ανdyxη τηv υπoαηqιξη τωv ε-

ηλ[xων, ι5yι μ6vov yια να επιβιcδooυν, ειδιx6τερα τα πρrΔτα 7q6vια τηg παιδι-
xrf g τoυg ηλιx[αg, αλλd, xαι για την ιpυ1oλcrγιxη xαι xoινωνιxτj ευημερiα τoυg.

Tα παιδιd' αναπτιjooowαι. MεyαλιΙlνoυν αε διαδoyιx6g εξελιxτιx€g φιi-
o ε ιg, 6πω9 6,ν αg πι1 qy og απ 6 τ oιl βλα, 6π oυ η x dθ ε o ε ι ρ d' τ oυ ε ξα ρτ dτ αι απ 6 την
πρorγαιlμεη. oι αoβαρ69 xαθυarcρηoειg αυτιbν των φd.oεωι, διαταρdαoαιlν oo-

βαρd.την ανd.πτυξη'

Tα π α ιδ ιd' π q 6oφιry ε E αw ι μ ετ ω π ξoυv oo β α ρ oτ ε ρ oυ E x ιν δι3vcιυ g y ια την



ασφd,λειd"τoυζ 
'lαιτηy 

ευημεQiατσι)ζ συy2tQιy6με1)α με τα d'λλn παιδιd.' H ξαφ-
νιxrj xαι βiαιη εxδτjλωoη των xq[oιμων xαταoτdαεων, η διαταραyrj τηg oιxo-
yενειαxτjE xαι τηζ xoινoτιxrjg δoμls xαΘcilg 2(αι oι πεQιogιoμ6νεE πηγ69 πoυ

πρ6πει vα αvτιμετωxτfooυν τα περιoo6τεqα παιδιd πλrjττoυν xαfρια τη φυoιxη
xαιι/lυyoλoyιxη ευημερ[ατων παιδιcilν πρooφιiyων. Ε[ναι λυπηq6 6τι παιδιd'vε-
αρτfg ηλιxiαg απoτελoιjν τα πρrbτα xαι πλ6'oy oυηθη θdματατηg β[αg, των α-

oθενειιilν,τηExαxrjg διατqoφηE, πoυχαQαxτηρfioυντιg μεταxιvιjoειEτωv πλη-

θυoμcilν xαι τα πQoσφυyιxd ρειiματα. Ερευιlι1ιυταg τιg αυν6πειε9 των xρ[αιμωv

xαταoτd'σεων xαι αναξητcΔvταg λ6oει9, o δια1ωqιαμ6g των oιxoyενειc'ν xαι
των o3ετιxtΔv δoμrbν oυνε7ξει να πλιjττει αημαwιxd τα παιδιd' πρ6oφυyεE 6-

λων των ηλιxιιΔv.'Ετoι, η ιταQoχi βoτjθειαg σ' αυτd' yια τηy ιxανoπotηoη των

φυαιxιΙlv 24αι 
'4oινωvιxιΔv 

τoυg' αvαyxc6ν αυγvd' oημα[νει πqooo14rj στην υ1τo-

oτiριξη τηE oιxιryθνειdg τoυg tlαι των xoινoτητων τoυg'

Αυτ6g oι αvηoυ27iεE αwαyαxλcΔvται aτιE Κατευλυιπrjριεg AρyiE 1τoυ χα-
θoρfioυv τoυg oτ67oυζ xαι τoυζ oxoπoιiE, τιg αq16g 

'lαι 
τα πqαxτιxd. μ6τρα

yια την πQoσταo[α xαι τη βoηΘεια των παιδιc6ιl πρooφιlyων. Toπoθετι1wαE τα

παιδιd, mηv oιxιry1ιlεια 21αι oτηv xoιν6τητα, oι ΚατευθυwrjριεE Αρ169 επιxε'
vτρcΙιvoνται ατιg αιldyxεg ανdπτυξηg τoυ παιδιoιJ, ατo φι3λo τoυg xαι oτα πολι-
τιoμιx6 τoυg υπ6βαθρo, aτιg ειδιx6g αvdyκεg των αoυν6δευτων αvιjλιxιυv xαι
oτα ιδια[τερα πqoβληματα πoυ παQσυσιιiζolπαι (Jτσν επαyαπατριoμ6 xαι aτην

επαv6ιrταξrj τoυg'

o τρ6πo9 δημιoυρylαg αυτcΙν των Κατευθυvτηριωv Αρ1ιΔν ηταν ειlΘαρ'

ρυvrιx6gyιατoν oqyανιoμ6' oι μη xυβερητιx6E, oρyανιboειg xαι αδελφoi oρ-

yαvιoμof oυνειo6φεραν γεwαι6δωqα xαι με εvθoυoιαoμ6 oτην τεxμηρ[ωoη.

Σημαwιxη ηταν xαι η oυμβoλη τoυ πρooωπιxoιj τoυ oρyανιoμo'ιi τ6oo ατα xε-

ντριxd'γqαφεiα 6oo xαι ατα xατd. τ6πoυg yραφε[α. Και ενιb oι Κατευθυwη-

ριεg Aρy€g xατ' αρ1iγ 6,1oυν τo ρ6λo των oδηyιriv yια τo πQoσωιτιx6 τoυ oQyα-

vιoμοιj, ενιoy'ι3oνταg την ιxαν6τητd. τoυ να πρodyει xαι vα oψεδιd'ξει πρo-
yqd,μματα xτoυ αIrταπoxρ[vowαι oτα διxαιrΙlματα' στιζ ιpυ1oλαyιx6g xαι υλι-

x6g ανdyxεg τωy παιδιιilν πρooφιjyων, ελπξω 6τι oι oυνερydτεg μαg θα διαπι-
oτ ιbooυv 6τ ι ε iν α ι 24qrj o ι μ ε ζ y ι α τη δη μ ι oυ ργ tα τ ων δ ιx c6ν τ oυ g π ρoy q αμ μιiτ ων

xαι δραoτηριoτrjτων'

H υπ6ρτατη αξiα τηg Πoλιτιxιjg 2(αι των Κατευθυντrjριων Αργcilν τηg
'Υπατηg Αρμoaτε[αg yια τα Παιδιd' Πρι5αφηεg βρioxεται στην εφαρμoγfi τoυE,

στη συy?lεxQιμενoπoiηαrj τoυζ με πQd.ξειg' oπωg αxqιβιΙlg η δημιoυργ[α αυ'



τι6ν των Αqycilν arηρ[74τηxε arην oμαδιxrj πρooπd,θεια 2lαι τη συνεQryαofα. Ελ.lτi-

ξω 6τι ατην εφαρμoyιj τoυE μπoρo'ιiμε vα βαoιξιiμαατε oε 6λoυEτoυE ενδιαφε-

ρ6μενoυ9' Απευθ{yω 6xxληoη στo ΙτQoσωπιx6 τoυ Oρyαvιoμoιi, στoυζ αwι-
πρooιΙlπoυg των Κυβερηαεωv' αoυζ oQyαvιαμodE των Huωμ6vων ΕθyιΙlν xαι
aτιg Mη Κυβεqητιx€g oρyαvcΔαειg να ενιilαoυν τιg δυνri.μειζ τσυζ' xαΘrΙlg xαι τo
€μιlπ1o xαι dι!ru1o δυναμιx6 ταυζ, ωoτε vα βελτιωθε/ απατελεαματιxd, η ξωιj των
παιδιιiν πqooφιiyωv.

Ξ orL
Σαιrrd.xo Oyxdτα

'Υπατη Αρμoατιig τωv Hvωμ6vωv ΕΦvcΙιv

yιατoυg Πρ6σφ1ryεζ
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Kεφdλαιo 1

Eιααγωγη

Ι. Aπoδ6ιτεE τoυ παqιiντog βιβλiου
παι τq6πog 1qfοηE τoυ

Tο βιβλ6o αυτ6 γριiφηxε για διιiφoρεg oμιiδεg επαγγελμα-
τιι6γ. Kατ' αρ1ι{ν για τo πρoοωπιx6 ηg 'Yπαηg Aqμoαrε(αg, αλλιi
xαι γι' αυτ6 τωγ επιχειQησιαxι6ν oυνεργατιiν τηE, ανεξ<iρτητα απ6
τo αγ ε(γαι εθελoγτιxo( οργαvιαμo[, oργαvιομοf τωv Hνωμ6vωv
EΘνιiνri Κυβερvriοειg. KιiΘε xεφιiλαιo αγαλιjει dνα Θ6μα,6πωgτo
Noμιx6 KαΘεαrι6g ri την Ψυ1oxoινωνιxli Eυημερ6α, πoυ αγαπτ6o-
αεται απ6 τηγ oxoπιd τωv αναγxι6v χαι τωγ διxαιωμ<iτωγ τoυ παι-
διoιj. oι εqγαξι5μενoι με τoυζ πρ6αφυγεg Θα 61ουν μια ιiποψη αυ-
νoλιxη για τo Θdμα πoυ τoυg εvδιαφdqει παΘι6g ιαι xαΘoδ{γηoη

για τoν τρ6πo αvτιμετι6πιηζ τoυ πρoβλriματοg πoυ xαλοriwαι γα ε-
πιλιjαουγ.

To αγαλυτιx6 αλφαβητιx6 ευqεπ{ριo €γει ατ6yo να βoηΘf-
σει τoυζ εργαξdμεvoυζ με τoυE πρ6oφυγεg να πρoαφεr3γoυν γρf-
γoQα στιζ oδηγfεg πoυ αφoρoιiv τα ιδια[τερα πρoβλιiματα, χωQrζ
να πqdπεινα διαβ<iooυν 6λοτο xεφιiλαιo. Πεqιλαμβιivειην oυo(α
τωγ xατευθυvτr{ριων Αρ1ι6ν xιiΘε xεφαλαfoυ xαι μπoρε( γα χQη-
oιμoπoιηΘε(ωE αιivτoμo μdoo αξιολ6γησηζτηζ μ6τqων πoυ υιoΘε-
τrjΘηxαν γιατη διαoφιiλιση τωγ αγαγxι6ν πqoοταo(αgτων παιδιι6ν
χαι για την παρο1r{ φρoιlτ(δαg. Παρατ(θεται, ατo τ6λo9 xιiΘε xε-

φαλα(ου βιβλιογραφ(α.

oι αα1oλoriμεγoι με τoγ πQoγQαμματιαμ6 xαι dλλοι επαγ-

γελματ(εE aταxατ6.τιiπoυg Γραφε(α χαι στηγ dδρα τoυ Oργανι-



@ Ειoαyαlγη

oμoι1 θα διαπιατι6ooυγ 6τι τo παρ6ν βιβλ(o ε(ναι 1ρfαιμo επειδrj oι χατευ-
Θυνπ{qιεg αQχdζ υπoγραμμζoυγ τoυζ δεoμοιig - δεoμoιig μεταξιi τωγ παι-
διι6ν, τηg oιxoγdvειιig τoυζ χαι τηg xοιν6τηταζ χαι δεoμoι1g τωv διαφ6ρων
φιiαεων ηg παιδιxrig ξωr{g, 6πω9 εiναι η εxπα(δευη xαι η ι|rυ1oxοινωvιxlj ευ-
ημερ(α. Λαμβιiνovταg υπιiψη αυτoιig τoυg αυα;ετιoμοιig βελτιι6νεται η απo-
δoτιxιiτητατηg δoυλειιig xαι ελα1ιαroπoιoιjγται oι ανεπιΘιiμητεg εv6qγειεg.
Eπιπλdoν, η ιεqιiρ1ηη πρoΦπoθ6τει επιxιivτρωη o' 6γα πεδ(o περιoor5τερo
απ6 6ρι αε x6πoto <iλλo xαι αιπ6 απαιτε(ην αυνoλιxrj απειxdνιη ιiλωγτωγ
δεoμι6ν.

Eπειδr,! τo μεγαλι1τερo 6ργο τoυ Oργανιαμoιi πραγματι6γεται με επι-
1ειρηαιαxoιig αυνεργιiτεg, oι xατευθυvτiριεg αq16g αυμβιiλλoυν oτην oμoι-
ι5μoQφη αvτιμετc6πιη με xoιν6 ατ61o: τηγ πQoστασ(α xαι την παqo1r{ φρo-
vτiδαg ατα παιδιιi.

To παρ<iν βιβλ(o απευΘιjγεται επ[oηg oτιg Kυβερv{oειg. To περιε16-
μεγo τoυ παρdντoE βιβλ(oυ απoτελε( βofΘημα για τιg 1ι6ρεg παταγωγrig xαι
τιg 1ι6qεE ααιjλoυ να xαταvo{ooυν τo ατ61o xαι τη διxαιoλoγητιxl] βιioη των
ενεργειιfν του Oργανιαμoι3 για τα παιδιιi πρ6oφυγεE. i\α απoτελε( μια αrα-
Θερt{ βιiη για συγεQγαo(α. Eπιπλ6oγ oι xατευθυvn{ριεE αρ16g πρoxαλoιiv oε
διιiλογo με ην ΕxτελεaτιxηEπιτροπ{ τηg'Yπατηg Αρμoατε(αg των Η.E. για
τoυg Πq6oφυγεg xαι τα Κριiη δωρητ69 για τα παιδιιi πρ6oφυγεg: Πoια ε(γαι
τα πqoβλr{ματα πατιi την εφαqμογr{ τoυg; Πoιi αλλοιi πρ6πει vα xαταβληΘoιiν
πρoαπιiΘειεζ; Aπ6 πoιoν; Πι69;

ΙΙ. Φιioη riαι χQησιψ6τητατωγ riατευΘυvτηqiωγ αQχ6γ
To παρ<iν βιβλio δεγ εiγαι εγ1ειρfδιo πραxτιxr{g.'Oπωg αxριβι6g το

εγ1ειρ[διo πoυ oυγoδειjει 6γα xαιγoιjργιo αυτοx[νητo, στo παq6ν βιβλ6ο δεν
υπιiρ1oυν πληρoφoρiεg για τoν τ96πo που xcιταoxευdξεται r{ επιoxευιiξεται
dνα αvτιxεfμεγo σε πεqfπτωoη βλιiβηs rj για τov τq6πo πoυ απoφει1γεται η
xατααrqoφti xιiποιoυ πqιiγματog. Δεν αναφdρεται πoυθεγιi 6τι: ..oτην xα-
τιiαταη A πρ6πει γα x<iγετε τo Br>.

Avτ(θετα, oι xατευθυγτr{ριεg αQχ6s oυμβιiλλoυν ατην επ[λυαη προ-
βλημιiτων υπoγραμμζoγταs σ[oιχε(α πoυ ε(ναι oημαvτιx<i για xιiΘε περi-
πτωση παιδιοtj πρdoφυγα. Eφαρμ6ξοvται oυγδυαατιxιi με ιiλλoυg παριiγo-
γτεζ: τηγ xατιioτααη πoυ επιχQατε[ ατoγ πρoαφυγιxιi πληθυoμ6, τιg ιxανι1-
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Ι-

Ειoαγωγη E
τητεζ τoυ προoωπιxοιi χαι τηγ xoινr{ λoγιx{ ι6ατε γα αvταπoxριΘε( αrα xα-
Θr{xoντιi τoυ. Παραδεiγματog 1ιiqη: αro xεφιiλαιo για ηγ Ψυ1oxoινωνιxf
Eυημεq[α αναφ6ρεται: <<o μ6νοE xαι xαλιiτεροg τρ6ποg για την πρoαγωγf
τηg ευημερ(αg των παιδιι6v εiναι η ατr4ριξη ηg oιxoγdνειιig τoυg> }iαι στΙlγ
oυνd1εια ωg επιμ6qαυg αψr{ περιγριiφεται πoια ε(ναι βoriΘεια παυ πρ6πει xατ'
εξα[ρεη να παρ61εται στιE μογoγoνεixdg oιxoγ6νειεg. Eξηγε(ται η ημα-
α6α αυτrig τηg παqαπ{ρηoηg. Στo παριiv βιβλ(o δεν περιλαμβιiνovται oδηγ(εg

για τoγ τρ6πo υιoθdτηoηg χαι εφαQμoγr{g πρoγριiμματoζ αrriριξηs τωγ μo-
voγoνεixι6ν oιxoγενειι6ν, αλλιi τo θ€μα τoνζεται ι6ατε πιiθε αναγνι6αηE γα
μωρζει αrι η oτ,4ρξη ταyv μoryoγονεixι6ν oιxηενεκfν ε(ναι ημαvrιx6 ξriπημα.
Mε δεδομ6νη ην πληρoφ<iρηη ειαιψ6ταιητoπιxηxατ6ctαη τoυ πQoσΨυ-

γιxοι1 πληΘυαμοιi αε oυνδυαoμ6 με τιg ιιιαν6τητεE τωγ εqγαξομ6νων χαι τηγ
ιxαν6πητα xρfηg τoυg να αναλαμβιiνoυγ ην αJταιτoιiμεη δριiη για η ατr{-

ριξη oυγxεxριμdνηg περirπωαηg.

Πρdπει να γiνει μια διιixqιαη. Oι KατευΘυvπ{qιεg Aρxds δεγ ε(γαι
πqoτιiαειE επιδεxτιx6g ιiγνoιαg ιiταγ δεγ αυvτρ61oυν oι xατιiλληλεE αυνΘr{-

χεζ γιαηγ εφαqμoγ{ τoυg. E(ναι εqγαλε(αγιατην επ(τευξη των ατ61ωντηg
πoλιτιxf g. 'Eτoι πρ6πει vα υπιiρ1ουν βιioιμoι λdγoι για γα μην εφαρμooΘoriν
αε xd,πoια αυγxεxριμ6νη περ(πτωαη. Mεριxιi αημε(α τoνζovται περιooι5τε-

ρo απ6 x6πoια ιiλλα. Σ'αυτ69τιg περιrπι6oειg η ανιiγπη εφαρμογr{g ε(γαι ε-
πιταιαιxη, επειδr{ πρ6xειται για xαθoqιoμdνo τρ6πo πραxτιxfg απ6 τoγ o-
πo(o η παρ6xxλιoη ε(ναι επιτqεππ{ εφ6oov αυvτρ61oυν εξαιρετιx6g περι-
ατιioειg.

oι περιoo6τερε9 απ6 τιg Aρ1dg ε(γαι <διεΘγοι1g εμβ6λειαg>. Eφαq-
μιiξovται oε xρ(oιμεg πqooψυγιxdE παταατιioειg xαθιig xαι ατα προγριiμμα-
τα παρo1r{g βo{Θειαg ατoυg πρ6αφυγεg, τ6αο αrιg 1ι6ρε9 ααrjλου 6oo ιαι σιιE
χ6Qεg επαγαπατQιαμoιi τoυg. Παραδε6γματo9 1ιiρη: η ημαo(α τηg αναζr{-
τησγ]s ηζ oιxογ6νειαg xαι η αυν€νωση για €γα ααυγ6δειπo παιδ( δεγ ατα-
ματιi ι5ταν τo παιδ( διαo1ζει τα αιiνoρα τηg xι6ραg xαταγωγf g τoυ για γα ε-
παναπατqιoΘε(.

ΙΙΙ. ΔημιoυQγ(α τoυ παQdγτoE βιβλ[oυ
H αυγγραφf τoυ παq6ντog βιβλ(oυ 61ειτην ιατoq(α τηg. Απ6 τη μια

πλευριi τoυ oιχoγεγειαχαιi δ6rπρoυ ε(γαι o xλιiδοE τωγ διxαιωμιiτωγ τoυ αγ-
Θqι6πoυ, πoυ περιλαμβιiνει ην πρ6oφαη Σιiμβαη για τα Διxαιι6ματα τoυ



Δ Ειααyωyτi

Παιδιoιj (1989)'. Απ6 την ιiλλη εfναι o xλιlδog τηg'Yπατηg Aρμoατε(αg. To
|987 ηExτελεαrιxl] Eπιτροπri τoυ oqγαvιoψo'ι3" ξητηoετη διατυπωη Αq1ι6ν
(Π6ριαμα Nο. 47) χαι τηγ επ6μενη 1qoνιιi, το 1988, δημooιει1Θηxαv oι <Kα-
τευΘυvτ(ριεs Aqx6E για τα Παιδιd Πq6oφυγεg>. To 1991 αναΘεωρriΘηxαv
oε δrjo εxθdαειg: η μ(α ι6γινε απιj το διεθvιi oqγανιoμ6 <Σιiαrε τα Παιδιd>
σε συγεQγαα(α με την'Yπατη Aρμoατε(α των Ηνωμ6νωγ Eθγιilγ για τoυζ
Πρ6αφυγεg xαι η ιiλλη απ6 τo Γgαφε[o Πρooφυγιxι6ν Πρoγραμμd,τωγ τωγ
HΙΙΑ. To 1993 η Exτελεατιxf Eπιτρoπ{ xαλωo6ριαε ην υιoΘdηη τηg <<Πo-

λιτιxr{g τηg'Yπατηg Aρμooτεfαg για τα Παιδιιi Πρ6οφυγε9" (βλ' Παριiρτη-
μαΑ).

Ση φ<ioη ηE αναθει6ρηoηg των Kατευθυvηρ(ων Αρ1c6v απεcπιi}ιηoαν
εqωτηματoλdγια oτα xατ6'τ6πoυ9 Γραφε(α του oqγανιαμoιi ι6oτε γα υπo-

βιiλoυν τιg πqoτιioειζ τoυE' πoυ αποτ6λεσαγ τη βιioη τoυ πqι6τoυ δoxιμ[oυ
τoυ παq6vτog βιβλ6oυ xαΘι6g xαι διxαιoλoγητιxf βιiη ν6ων ερωημι1τωγ ατα
xcn6' τ6πoυEγqαφε(α ι6oτε γα διευxριν(ooυv ααιiφειεE. Παραδε(γματog y6'-

Qη τo πQoσωπιx6 πoυ εργαξι5ταν σε επαγαπατqιoμoιig πρooφliγων χαι Cπιζ
δι1o πλευρdg τωv αυν6ρων μoιριiαrηxε γεvναι6δωQα την εμπειρ(α τoυ πQo-
xαλι6vrαg την υιoθ6ηoη αρ1ι6ν πoυ επιβιiλλεται να εφαρμdξoγται για τηγ ι-
xανοπο(ηη τωγ ειδιxr6γ αναγxc6ν τωv παιδιι6γ στo ατ<iδιo τoυ επαγαπατQι-
oμoιi xαιηg επαν6vrαξr(EτoυE. To α16διo αιπ6 απoατιiλθηxε oε περιoα6τερα
απ62.500 αντ(γqαφα στo πQoσωπιxιi τoυ oργανιoμoι1 χαι σTιlγ <<εxτεταμι1νη

oιxoγιfvεια xαι φ(λoυg>> τoυ ( Kυβερνtioειg, oqγαvιομoιig των Ηνωμιiνων
Eθνι6ν, μη Kυβερνητιx6g 0ργανι6οειg xαι εμπειρoγνι6μoνεg) μαξ( με τo ε-
ριυτηματoλ6γιo.

oι μη xυβερνητιxdg oργανιδoειg, oι oQγαγισμo6των Ηvωμ6γωγ EΘγι6γ
xαι επαγγελματ(εg πoυ εργιiξovται με παιδιιi πρ6oφυγε9, εxτ6g απ6 τo πgo-
oωπιx6 τoυ Oqγαvιoμοιi oτα xαπ6 τ6που9 γραφε iα χαι στηγ 6δρα τoυ oQγα-
νιoμοιi, μoιgιiατηxαν γενναι6δωqα τηγ εμπειQfα τoυg, εξdφραoαv την ιiπo-
ιpti τoυg xαι α1oλ(αααντo o1ιjδιο πoυτoυg απoατιiλθηxε. Aυτ('goιπρoτιioειg
συγoψ(σθηχαγ xαι εναωματι6θηxαv, ατo μ6τρo ταυ δυvατoιi, ατo τελιx6 xε(μενo.

To παqdν βιβλ(o, αvαθεωqημ6νη 6xδooη αυτt{g τoυ 1994, εfuαιτo α-
πoτ6λεαμα oυνδυαoμoι1 ηg ιiwoιαg ταw <διxαιωμιiτων τoυ παιδιoιj> με τιζ συ-
νε1ιξ6μενεg πρooπιiΘειεg τηg'Yπατηg Aρμoατε(αg των Ηvωμ6νωγ Eθγι6γ
για τoυζ Πρι5αφυγεg για τηγ πρoατααiα χαι τη βo{θεια τωv παιδιι6ν πρo-
oφι1γωv.



Ειoαyωγτi E
tV. Συν{γoQoι τωγ Παιδιι6γ Πρooφιiγωv
Tα παιδιιi π96oφυγε9 δεν ανtixoυν απoxλειαrιxd, <<σro πεδ(o ευΘιivηg

τoυ YπειjΘυγoυ τoυ Πρoγριiμματog ri τoυ YπειjΘυγoυ Προαrαα(αg>. H εx-
πα[δευη xαι ιiλλεg υπηqεo(εE πoυ παριi1owαι σtα παιδιιi δεν πριiπει vα α-
vτιμετωπζovrαι σαγ γα πρ6xειται για <<τo πρι5γραμμα xιiπoιου ιiλλoυ>. 'oλoι
πqι1πει vα αo1ολoιjγται με τα ξηπ{ματα τωv πqooφιiγων χαι ελπζoυμε 6τι αυ-
τ6g oι Kατευθυντr{ριεg Αρx6s παρd1oυν αρxετ6g πληqoφoρiεg xαι ενΘιiρ-
Qυγη cδαrε oι εργαξι5μενoι γα ε(γαι xαλo( oυνr{γoQoι τωγ διxαιωμιiτων των
παιδιι6γ πρoαφιiγων.

1. N' 210111992, ΦΕΚ Α',192'
2. Tα Πoq[oματαyιατη Διεθιη Πρoαταoiατων Πqooφιlyων πoυ υιoθετιiθη-

xαιl απ6 τo 1975 διατ|θεl'ται ατην ε)ληνιxη απ6 τo Γραφεio τηg'ΥπατηE
Αρ μoα ε lαg ατην Αθιjιl α'



Kεφιiλαιo 2

Παιδιd Πq6σφυγεE &
Tα Διxαιc6ματα τoυ Παιδιoιj

Ι. ΔιεΘνti Kε(μενα

oι διεθνε(E αυμβιiαειg ε(ναι οημαvτιx6g για τα
παιδιιi πριiαφυγεg γιατ( oqζουν τιg πρoiiπoθdοειg ε-

φαρμoγtf g των διxαιωμdτωγ τωγ παιδιι6γ.'oταγ τα
Kqdη xυρι6νoυν μια διεΘνri αιiμβαoη, η Kυβdqνηη
τoυ Κριiτουg υπdo1εται ατη διεΘνr{ xoιγrjπlτα 6τι Θα
ουμμogφωθε( με τα xριτrjρια πoυ περιλαμβιivovται
ατo xεiμεvο τηE oυμβαoηg.

H Σriμβαη τoυ 1951'?χαι τo Πραπ6xoλλo τoυ
1967 (γιατo xαθεατι6g των πρooψiγων) ορζoυν τιE
πqotπoΘdοειg εφαρμoγrig τoυE τ6αo για τα παιδιιi 6-



E Παιδιd. Πqιioφυyεg &TαΔιxαιιilματατoυ Παιδιoιj

σo χ,αι για τoυg ενrjλιxεg: (1) dνα παιδ( .,πoυ εxφριiξει βιiοιμo xαι διxαιoλo_
γημ6νo φ6βo δ(ωξηg> για 6ναv αττιi ταυg λ<1γαυg πoυ αvαφdqοvται οτη Σι1μβαη
ε(ναι <πρ<iαψυγαg>, (2) τo παιδi ατο oποfo αvαγvωqζεται τo xαΘεατι6g τoυ πρ6-
σφυγα δεν μπορε6vα εξαναγxαoθε(γα επιατρι1ψει oτη 1ιiρα xαταγωγrjgτoυ
(αρxti .ηs μη επαγαπQor6θηηs) xαι (3) δεv υπιiρ1ει xαμ6α δι<ixqιoη μεταξri
παιδιriγ xαι εvηλfxωγ 6ooγ αφoριi ην πoινωνιxη πρ6νoια }tαι τα διπαιι6μα-
τα πoυ απoλαμβ<iνoυγ.'Eγα ιiρθρo τηg Σriμβαηg εiναι xαΘoριατιxr{g ημα-
o(αg για τα διxαιι6ματα τωγ παιδιι6γ πρoοφiγωv: ατη ατoι1ειι6δη εxπα(δευ-
η oι πρ6oφυγεg απoλαμβιiνουν η5 "(διαg μετα1ε(ριηg>> πoυ αrτoλαμβι1νoυν
xαι oι πoλ(τε g τη g 1ι6ραg αα6λου xαι γ ε ν ιx6. ψεταγε(ριη g τoυλιi1ιοτoγ τo (δ ιo
ευνoixtjg με αυτι] πoυ απoλαμβιiνoυν oι αλλoδαπo( αrη δευτερoβιiΘμια εx-
πα(δευη (ιiρΘρo 22)'

Η Σιiμβααη oΑE (1969) πoυ αφοq<i τα Fιδικιl Ζητηψατατων Πρo-
αφυγιxι6ν Πρoβλημιiτων αην Aφριxr{ περιλαμβιivει ευριlτεqo oqιoμι5 ηg 6ν-
νoιαg <πρ6αφυγα9" xατιi αυνdπεια περιλαμβ<iνovrαι πq6αωπα πoυ ξoυν ατην
Aφριx'j χαι πoυ εγxατ6λεψαν ην πατρ(δα τoυg λ<iγω του πoλ6μoυ rj ιiλλων γε-
γoνι1των πoυ διαταqιiooουv η μαvτιx<i η δη μ6oια τιiξη. Η Σι1μβαη αιrn{ δεν
διαxρ(νει μεταξιi παιδιιiγ xαι ενηλ6xων. Η Διαxr{ρυξη τηs Kαρταγx6να τoυ
1984 πεqιλαμβιiνει επΦg ευρri oqιαμ<i τηE 6ννoιαg τoυ "πq6αφυγα> χαι ε-

φαρμ6ξεται απι5 τα Kριiτη τηg Λατιvιxηg Aμεριxηg, αv ιαι δεν απoτελε( xε(-
μενο νoμιxιi δεoμευτιxιi.

Η Σf μβαη πoυ αναγγωqζε ι ατα παιδιd, πε gιοα6τερα διxαιιiματα εi-
ναι η Σιiμβασγl για τα Διxαιιiματα τoυ Παιδιoιj τoυ 1989. Eγιi τo περιε1dμε-
vo ηg Σfμβαoηg δεν αφoρlιi ειδιxιiτερα θiματα πρoαφιiγων, τα παιδιιi πριi-
σφυγεζ υπιlγovται ατo πεδ(o εφαρμoγr{g τηg, επειδι] 6λα τα διxαιιiματα πoυ
απoτυπι6γoγται o' αιrnjν αναμωQζo\rται σε xιiΘε ανΘρι6πινο ov μιxq<iτεQo τωγ
18 ετι6v (<iqΘqο 1) 1ωρfgxαμ[α διιixριαη (ιiqθqο 2 ).

Η ΣΔΠ ε(vαι αημαvτιxri για τα παιδιιi πρ6αφυγεg, γιατ[ oρζει τιg πρo-
Φπoθdαειg εφαρμoγr{g των διxαιωμιiτωγ τωγ παιδιι6γ. Kαλιjπτεται xtiθε τo-
μ6α9 τηg ξωr{g τoυ παιδιo6, απ6 την υγε(α dωE την εxπα(δευoη χαι τα χoιγω-
γιxd, xαι πoλπιx<i δ ιxα ιι6ματα. Mε q ιx 6. απ6 τα διxαιι6 ματα πoυ αναγνωρζε ι
ε[vαι εξειδιxευμdνα, 6πω9 π.^1. τα ιiqθρα για τηγ διxαιoαιiνη των ανηλixων
(37 & 40)'την υιoΘεα(α (<iρΘρo 2t) xαιταoιχoγεγειαχιi διxαιι6ματα (ιiρΘρα
5,9 & 14 παρ.2 ). H διααφιiλιη των διπαιωμιiτων xoιvωνιxtiE πρ6νοιαg ε-
ξαρτιiται oαφιiE απ6τη δημooιoνoμιxfi ιxαν6τητατoυ ξlιiτoυg. Tα διxαιι6-
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ματα σrηγ υγεfα (ιiqΘρo 24), ατην εxπαiδευoη (ιiqθρo 28) xαι ατo xατιiλληλo
επ(πεδο ξωr(g (dρθqo 27) γαqαιαηρζοvιαι ωg ,.πρooδευτιxιi διxαιι6ματα> ε-
πειδr] εντε(νoγται με τηγ δημοoιovομιxf αvιiπτυξη τoυ Kρtiτoυg.'oμωg, αυτd,

τα διxαιc6ματα xoινωvιxtig πρ6νoια9 δεγ ε(γαι απλ.ιi αρ1dE f αφηρημdvoι αrd-

1οι' Eπειδri ε(γαι..διxαιιfματα, η απαγ6ρευη τηg διιixριοηg (dqΘρo 2) η-
μα(νει 6τι τα διxαιrilματα πoυ αναγvωρζει τo Kριiτοg ατα παιδκi πoυ ε(γαι
πολ(τεg τoυ τα αναγνωqξει οε dλα τα παιδιd,, xαΘι6E χαι στα παιδιιi πρ6οφυ-

γεE πoυ υπιiγoνται ατηv διxαιoδoσiατoυ.

Η ΣΔΠ εiναι απoφααιαrιxrig oημαοiαg για τα παιδιιi πρ6αφυγεg λ6γω
τηg παγxciομιαg xιiρωorig τηg (τα Kqdτη M6ρη ατη Σιiμβαοη τo Mιiqτιο του
1994 αν€,qγoγταγ σtα 155). Tα διπαιι6ματα που πεqιλαμβιiνovται αrηv Σι1μ-

βαη ιo1ιioυν αrα Kριiτη οε xιiθε μεριιi τηg Υ1ζ, σε 6λε9 τιg χc6ρεg ανεξιiψη-
τα απιi τo γεωγραφιx6 μdγεΘoE xαι τo ατιiδιo ηg δημoοιονoμιxrig ανιiπυξηg,
αl/tιπQoσωπεriovταg κιiθε μοQφη πολιτιxοιI oυατriματog xαι Θρηoxειπιxfg πα-

ριiδοoηg. Eπειδτi τα διxαιι6ματα ε(γαι oιxoυμεvιxιi, η ΣΔΠ απoτελε( ιjγα ι-
σχυQ6 εργαλε(o για ηv υπεριiαπιη των διxαιωμιiτων των παιδιι6γ: xαψtαγιil-
ρα δεv μπoqε( γα επιxαλεοθεi εξα6ρεη ωg διxαιoλογ(α για η μη εφαQμoγli ηζ.

H εxτεταμ6vη xriρωη τη5ΣΔΠ εiναι xα(qιαg ημαοiαg χαιγια ιiλλoυg
λ6γoυg.'oταν 6να Κριiτog ε(ναι μ6ρog αrη Σιiμβαη, αλλιi δεγ εiναι Mdρog αε
Σιiμβαoη γιατoυζ πρ6oφυγεg, τ6τε η ΣΔΠ απoτελε(την πqωταρ1ιxf β<iαη
πρoαταα(αg τωγ παιδιι6γ προαφr1γων. Λ6γω τηg oιxoυμεvιxηg απoδo1r{g τηg

η 'Yπατη Aqμoαrε(α αυoτriγει γα εφαρμ6ξεται xαι ατα Kριiτη πoυ δεν την d-

1oυν xυρc6oει.

o 0ργανιoμ6g εφαρμdξειτη Σr3μβαη χαι στo 6qγo πoυ επιτελε(1qη-
αιμoπoιι6νταg τα διxαιι6ματα τωγ παιδιc6γ ωg xατευΘυvτtiριεg αρ1dg. FΙ Πo-
λιτιx{ τoυ για τα Παιδιιi Πρ6oφυγεg oρζει: "ωg oriμβαoη των Ηνωμ6νων
EΘγι6γ απoτελε( τo καγoγιατιx6 πλα[αιo αvαφoqιig για τη δqιiη τηg 'Υπα-

ηEΑQμoατε(αgτων H.E. γιατoυg Πρ6oφυγεg> (παρ<iγQαφoζ 17). Mια απ<iτιg
xατευθυντ(qιεg αq1€g αrην Πoλιτιxf οqζει: <Σε 6λεg τιg απoφιioειζ πoυ α-

φoρoι1ν παιδιιi πqι1αφυγεg λαμβιivovται πριυτ[ατωg υπ6ιpη τα διxαιιilματατoυ
παιδιorj xαι ιδfωg το αυμφ6ρov του" (παριiγQαφoE 16 - α). ( To xεfμενo τηg
Πoλιτιxrj g παρατ(Θ εται ατo Παριiqη μα A). Σην αρμi xιiθε xεφαλαfoυ τoυ πα-
q6ντog βιβλ(oυ παρατ(Θεvται τα διxαιι6ματα πoυ απoτυπι6γoγται oτη ΣΔΠ
πoυ απoτελotiν τη διxαιoλoγητιxf βιiοη τηg δρι1ηg τηg'YπατηE Aρμoαrεfαg
γιατα παιδιd,.
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Για την ευημεq(α τωγ παιδιι6γ πρooφιiγων η 'Yπαη Aρμoαrε[α αυνι-
αrιi τo oεβααμ6 ηg ΣΔΠ απ6 <iλα τα Ι(ρrιiη, τoυE διεθνεΙg oργαvιoμotig xαι τιg
μη xυβερνητιx6g oργανιliοε ιg'

To 1990 η Παγx<ioμια Διιioπειpη για τα Παιδιd υιoΘ6τηoε Διαxf ρυξη
xαι Σ1dδιο Δριiηs'Στ61o9 τηg Παγx6oμιαg Διdαxειpηg tiταv ι,α θ6oει πλα(-
οιo δg<ioηg τoυ €gγoυ για τηv υγεiα χαι τηγ εxπα(δευαη. Tα Κρι1τη ενΘαqρι1-
γoγrαι γα αγατπιjoαoυγ εθνιxιi o1dδια δριiηg, αrα oπo(α περιλαμβιiνovται xαι
τα παιδιd, πρ6οφυγεg αηγ χατηγoρ(α "παιδιιiν πoυ βιι6voυι, εξαιρετιxιi διi-
oxολεg oυνθτjxεg". Aν xαι η Διαxrjρυξη xαι τo Σ16διo Δριioηg δεv 61oυν η γo-

ψιxη υoγ(s διεΘνor3g α6μβαοηE, η γενιxrj απoδo1rj τουg απoτελε( oημαντιxr{
πρ6oδo.

ΙΙ. Σιjμβαση για τα Διιιαιι6ματα τoυ Παιδιoιj - Eπιοπιiπηοη

Η oημαvτικαrεQη χαιγστoμ(α ηg ΣιiμβαoηE ε(vαι 6τι αναμωρζει τα παι-
δι<i ωg υπoxε(μενα διxαιωμd,των. ΣυνηΘζεται γα υπoσ[ηqζεται 6τι τα παι-
διιi d1oυν αν6γxεg πoυ πριiπει vα ιχαγoπoιofγται xαι γα παραγνωρζεται 6-
τι εfγαι φορε[g διxαιωμιiτωv. Mε τη Σιiμβαoη αναγνωρrζο}ται σ[α παιδιd oε
παγx<iαμια xλ(μαxα αvΘριiπινα διxαιι6ματα.

Aγ xαι τα διxαιι6ματα πoυ απoτυπι6γoγται οτη Σriμβαη xαλιlπoυν 6-
λεg τιg πλευρdE τηζ ξωfζ τoυ παιδιori, υπdρ1oυν τρ[α διxαιι6ματα πoυ ε[γαι
τ6αo Θεμελιι6δη ι6ατε xρ(νεται 6τι απoτελoιjγ τoγ αχQoγωγια(o λ(θο τηg Σriμ-
βαoηg: o xαν6ναg <<πQoζ τo αυμφ6qον τoυ παιδιοι1>, η αaχη τηs μη διιixριηE
χαι τo διxα(ωμα αυμμετoμig. Aυτιi τα τρ(α διxαιι6ματα ε(γαι τι5oο αημαντι-
x6 xαι τιioo αλληλfvδετα ι6oτε ε[ναι 1qrjoιμο να Θεωρεiται <jτι απoτελoιjγ
<τρ(γωνo διxαιωμ<iτων>' Tα τq(α διxαιc6ματα του τqιγι6νoυ εvια1ιioυν το ι1vα
το ιiλ}ο για ην επ[τευξη ταυ ατ61oυ <επιβ[ωη xαι ανdlrrυξη> ταw παιδκ6ν (ιiρ-
θρo 6)'

iΦιΦiioεxω
'E1ει δrio oυαιιiδειg εφαρμoγ69: H xυβερνητιxηπo}"πwηχαι oι απo-

φ<ioειg πoυ υιoθετοιivται για τα παιδιιi αφoρoι1ν x<iθε περ(πτωη εξατoμι-
xευμ6vα.
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O Kανι5ναg <πQoζ τo αυμφdρoν τoυ παιδιof >

Αρxf τηE μη διιixριoηg Συμμετo1r{

Tο Tqiγωνo τωv Διxαιωμιiτωv

Aπoφιiοειg πoλιτιxιi5: Tο ιiρθρo 3 τηg Σι1μβαoηg oρζει 6τι <oε 6λε9 τιg
αποφιioειg πoυ αφoqoιiv παιδιιi> τα Kριiτη "λαμβ<iνoυν πρωτ(ατωg υ-
π6ψη τo ουμφ€qoν τoυ παιδιotj>. Aυτ6 τo ιiρΘρo επιβιiλλει oτα Kqιiτη
να εξετιiξoυv ην επ[δραη xιiθε εv€ργειαg ατα παιδιι1. Eπειδf τα oυμ-

φι1ρovτατων παιδιc6γ δεγ εiγαι dμoια με αυτιiτωγ ενηλ(xων xαι εγδ6-

χεται γα αλληλoαυγxρotjoνται, τα Kριiτη υπo1ρεoriνται να δια1ωρ(_

ξoυv τα παqoυαιαξ6μεγα σε xι1Θε περ(πτωη αυμφdρoγτα. H xυβdρ-
νηoη δεν υπo1ρεoriται να υιoΘετrjoει δριiη πoυ ε[ναι η xαλι1τεqη για
τo παιδ6, αλλιi ει1γ διαπιατι6γεται αιjγχQoυση, τo Kριiτog υπo1qεoιiται
<να λιiβει πρωτiατωg υπ6ψη τo oυμφdρoν τoυ παιδιotj>. Aυτιig o πα-
v6ναg εφαρμ6ξεται αrον προiiπoλoγιαμ6 των επιδoμιiτωγ, στo γoμo-
Θετιx6 6ργo xαι ατηv xρατιιri διοιxητιxrj πραxτιxrj.

E'ξατoμιxευμ€νεE πεqιπτιioειg: Κυπ6την υιoΘdτηη απ6φαηE για εξα-
τoμιxευμ6νη περirπωη παιδιoιj επιβ<iλλεται vα "ληφΘε( υπdψη πρω-
τ(oτωg> τo αυμφ6ρov τoυ παιδιoιj. Yπιiρ1oυν περιπτι6oειg 6πoυ η παι-
διxr{ πq6voιαλαμβιivεται ιδιαιτ6ρωgυπ6ψη. Π.1. oε περ[πτωη τια'ιo-
πo6ηοηg ti αμdλειαg τo παιδ( ενδ61εται γα χωQισrε( απ6 τουg γoνε(g, ε-
ι1γ ε(γαι <αvαγxα[o γιατo αυμφ€Qoγτoυ παιδιoιj> (ιiρΘρo 9). Στιg πε-
ριπτι6oειg υιoθεαfαg, dπoυ επιβιiλλεται γα εξεταoθε( λεπτομερειαxιi η
επfδqαη ηg εv6ψειαg ατo παιδ(, <<τo oυμφ6ρoνταυ παιδια3 λαμβιiνεται
πραπ(ατωg υπdψη> (<iqΘao 21). Πρ<5xεπαι για πqαUπ6Θεη 6μoια με αυ-
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τrj πoυ απαπε(ται xcrπ6"την υιoθ6ηoη απoφι1oεων πoλιτιxrjg. To δια-
φoρετιxd ατιg εξατομιxευμdνεg πεqιπτι6οειg παιδιι6γ ε[ιlαι 6τι oιiμ-

φωγα με μεριxιi ιiρΘρα ηg ΣΔΠ απoδiδεται πQoτεQαι6ητα στηγ παι-
διxη πρ6νoια xαι€πεταιηπq6νοια που διxαιoιjται ο εvfλιxαE.

Π.χ. o α1εδιααμ6g μαxρoπρ6θεαμoυ πρoγριiμματoζ για xιiπoιo ααυ-
γ6δευτo παιδ( απαπε( απ6φαη βααιαμdνη αro αυμφdρoγ του παιδιotj.
Eνδd1εται xιiπoιo παιδ( πoυ ζει oε προoφυγιx6 xαταυλιoμ6 να ε(ναι
oρφαν6, να d1ει προγ6νoυζ σrη 1ι6ρα παταγωγ(g τoυg, 6γα Θε(o oε x6'-
πoια ι1λλη 1ι6qα αα6λoυ xαι xdποιoγ ιiλλoγ oιxε(o, μη αυγγενιj, πoυ ε-
πιθυ με ( να υ ιoΘετtj οε ι τo παιδ ( oε x6πoια ιiλλη 1ι6ρα. Πqοxε ιμ6νoυ να
xαΘoριoΘε[ ποιo ε6γαι τo αυμφ6ρoν τoυ παιδιoιi επιβιiλλεται γα συγε-
xτιμηΘoriν πoλλo6παqιiγo\Ιτεζ μεταξιi τωγ oπo(ωγ η <ανι1γxη αυv61ει-
αζ> ηζ πoλιτιατιxtjg xαι γλωoοιxtjg xαταγωγrig τoυ (ι1ρΘρο 20), η δια-
Φρηηs ηs oιxoγ6νειαg xαι τηg ιΘαγdvειαg (ιiqθρo 8) xαι oι επιθυμ(εg
τoυ παιδιoιi, πoυ αξιoλoγoιjγται ανιiλoγα με τηγ "ηλιx(α χαι τηγ ωQι-

μ6ητα> (ιiρθρo 12)'Στ61og ε(γαι γα ..αvατραφε(το παιδi σε οιχoγε-
vειαx6 περιβd,λλoν, οε ατμ6αφαιgα ειrru1(αg, cι^γ6πηg xαι xαταν6ηηg>.
(Πρoo(μιο ηg Σιjμβαηg). Eνδ61εται να ε(γαι διiοxoλη η υιοΘ6ηη α-
π6φαηg πQoζ το αυμφdqον τoυ παιδιoιj. (Στο παqιiδειγμα δεν 61oυν
δoΘε( αρxετd, <<αrοι1εfα>> ι6αrε γα ληφΘε( απ6φαoη. Απαιτoιjγται πε-

ριooιiτερεg πληροφορ(εg: d1ει αναγνωριατε( ατo παιδ(το xαΘεατι6g τoυ
<<πq6oφυγα>>; Πoια η ηλιx(α του παιδιoιi; Πoιεg ε[ναι oι oυνΘtjxεg που
επιxρατotiν σrη χ6Qα xαταγωγr{g; E(γαι ιxαγo( oι πq6γoνoι τoυ παιδι-
οιj γα αγαλιiβoυν ην ανατρoφf τoυ; x.o.x.). O xαν6ναE <<πQoE τo συμ-

φ6ρov ταυ παιδιαιir, απατελε(ηv xατευΘιrvr{qια αgμ{ ηg ΣΔΙΙ: xιiΘε ιiρ,
Θρο ηg Σιiμβααηg απoτελε( μια παραλλαγr] τoυ xαγ6γα αυτoιj.

wΦW
Σι1μφωνα με τηv αρ1r{ ηE μη διι1xριηg, 6πωg oρζεται oτo ιiρΘρo 2τα

Kριiτη <odβovται xαι εγγυrivται τα διxαιιiματα πoυ αvαφ6ρovται στηγ πα-
ρoι1αα Σιiμβαση σε xιiΘε παιδ[ πoυ υπιiγεται ατη διxαιoδοo6α τoυg 1ωρig xα-
μ(α διιixριη.... εΘνιxrig, εθνιxιατιxriE η xoινωνιxr]g xαταγωγlig .... rj οποιαo-
δr{πoτε ιiλληg xατιiαταηζ>>. Mε ιiλλα λ6για, αε xd,θε παιδf που υπιiγεται ατη
διxαιοδoo(α αυγxεxριμdvoυ Kρ<iτoυg αναγνωρζovται 6λα τα διxαιι6ματα ηg
Σriμβααηg ανεξιiρητα απ6 ην ιΘαγ€νειd τoυ, τo μεταγασ[ε1-rτιx6 xαθεαιι6g του
ri oιοδriπoτε ιiλλo xαΘεαrι6g. Tα παιδιιi πρ6αφυγεg, οι αιτoιivτεg tiαυλo xαι
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oι αιτotivτεg ιiαυλo τωγ oπoiωγ τo α(τημα απoρρiφΘηxε διxαιoιjγrαι γα επι-
xαλoιjγται 6λα τα διxαιι6ματα πoυ απoqρ6oυν απ6 τη Σι1μβαη.

Tο ζr{ημα ηg αυμμετομ{g εμφανζεται oε 6λο τo xε(μενo τηg Σιiμβα-

ηζ. To ιiρθρo 12 ορζει: < Tα Συμβαλλ6μενα Kρ<iη εγγυιiνται ατo παιδ( πoυ
61ε ι ιxαν6ητα δuixριη g το διxα(ωμα ελειlθεqηg dxφραη g η g γvι6ηg ταυ α1ε -

τm6' με oποιoδrjπoτε θ6μα πoυ τo αφoqιi, λαμβιlνοvταg υπ6ψη τιg απ<5ι|-rειg

τoυ παιδιοιj ανιiλoγα με ην ηλιx(α τoυ χαι τo βαΘμ6 ηg ωqιμ6τητιig του>. Η
πρooεxτιxli ανιiμωαη τoυ xειμ6νoυ ηg Σιiμβαηg oδηγε( ατο oυμπdραομα 6-
τι α1εδ6ν xιiΘε ιiρΘqo αφoριi xdπoια πλευριi τηE συμμετo1f g των παιδιι6γ
ατηγ xοιγωγ(α.

Yπιiq1oυν πoλλ69 μoqφdg αυμμετoμ{ζ: π.χ. l{,oιγωγιxr{ oυμμετo1r{ αην
oιxoγ6νεια (ιiρΘρo 7, παρ.1 & 10) χαι σηγ χoιγωνιπf ξωf (ιiqθqα t5 & t7) xα-
Θι69 xαι αυμμετoμi ατ6μων με ειδιxdg αvιiγxεg, 6πωg τα <<πγευματιχ(6s rj σω-

ματιxι6g ανιiπηqα παιδιιi> (ιiqΘρo 23).

H αυμμετo1η τωγ παιδιι6γ αrην υιoΘdηη απoφιioεωγ πoυ τα αφoqoriν

βoηΘ<i τoυg ενrjλιxεg να επιλ6ξουν oρθdτεqα, αφoιi 61oυν καλιiτερη πληρo-

φ6aηη για τιg ox6ψειζ, τα συγαιoθtiματα xαι τιg ανιiγxεg τωγ παιδιc6γ. Αλλιi
η αυμμετo1r{ ιxαγoπoιε( επ(ηg xαιτην ανιiγxη τηg αvιiπτυξηg. Mε τη αυμμε-
τo1r] τα παιδιιi xαταγooι]ν τιg ιxαν6ητεs πoυ απαιτοιjvται για την υιoθdηη
απoφιiοεων xαι απoxτοιjν εμπιοτoot1γη στηγ oqθτj xαι ooφrj αξιoπo(ηoη των
ιxανoπiτωντoυg.

Avιiλoγα με ην ηλιxfα χαι τηγ ωQιμ6τητ<i τoυg τα παιδιιi αυμμετ61oυν
ατη διαδιxαα6α απoφιioεων. Tρειg ε(γαι oι μοQφ6ζ αυμμετομ{E:

Στoι7εΙα ηg Πληρoφιiρηoηg:'oταν τα παιδιιi ηg αroι1ειι6δoυ E εκπα(-
δευoηg ξωγqαφζoυν, η δqααηqι6τητα μπoρε(να ε(ναι μ6νον αγαψυ-

μ( xαι 6xφραη τoυ παιδιοιj. Αλλi απατελε( αυμψετυfi,oταν oι εvηλιxεg

χQησιμoπoιor3ν τιg ξωγραφι69 ατη διαδιxαο[α λfψηs απoφιiαεων ωg
πηγri πληqoφιiρηηg για τιg oxdψειg xαι τα αιlvαιαθriματα των παιδιι6v.

Δuil'ηoE: Tαπαιδιιi 61oυν γvι6μη παι η συξητσιrν με τσυζ ευjλιxεg.'σταν
oι ενrjλιxεg απoδ(δoυγ ση γγc6μη τωγ παιδιι6γ <ην ανιiλoγη βαμiη-
τα> oιiμφωνα με τηγ ηλιx(α xαι ην ωgιμι1τητιi τoυg, αυτd αυμμετ61oυν
ατη διαδιxαo(αυιoθι6τηη9ηg απ6φαηg o6μφωνα μεην ΣΔΠ.

Εl
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Υιo06τηυη τηg απιiφαoη5: Σε μεγαλιiτερη ηλιx[α τα νεαριi ιiτoμα ε[ναι
oε θdoη να απoφααζoυν. Π.1. α6μφωνα με ηγ εΘvιxt] νoμoΘεo(α oι 6-

φηβoι διxαιoιjvται γα αυγιirπoυγ γιiμo li γα xατατιiαoovται ατιg 6νo-
πλεg δυνι1μειg. Ax6μα xαι 6ταν αυτι1E oι επιλoγ6g τoυg υπ<iγovται αrηv
dγxqιη των γoνdων τoυs, τo διπα(ωμα των εφriβων να απoφααζoυν
για τo αυμφ6Qογ τoυE απoδειxγιjει ι1τι η oυμμετo1r{ ε[ναι διαρxr{g: η ε-
vηλιx(ωη xαι η αταδιαxr{ ωρ(μανη ενιο1ιiουν τηv ιxαν6τητα τωγ ε-

φtiβων να ελ6γ1ουv τη ζωr{ τoυg.

vτρι6νεται επ6ηE αιιg α1doειg. Η ευημεq(α τωγ παιδιι6γ xαι η διαoφιiλιη τωγ
διxαιωμ<iτων τoυg εξαψι6vται απ6 ην oιxoγ6νεια χαι ηγ xoινιiητ<1 τoυg' H
Σιiμβαη αναμωρζει 6τι η οιxoγ6νεια ε(γαι " η θεμελιι6δη9 μονιiδα ηg xoι-
vωνiαg, xαι υπιiγει τα διxαιιδματα τωγ παιδιι6γ ατo πλα(oιo τωγ γoνεΙxι6ν δι-
xαιωμιiτιυν xαι υπo1ρεc6αεων (ιiρΘρα 5, 14 t8 x.}'π.).H ημαο(α ηg xδιν6ηταg
αναγνωρζετ αL }ιατ' επανιiληQη αrη Σri μβαη (ιigθρα 5, 13 

"l'4, 

L5' 20, 29, 30).

Mια απ6 τιg βααιx6g xατευΘυvτriqιεg αq16g τηg υπoαrr{ριξη των παι-
διι6v πqooφιiγων oυν(αταται στγ]γ oυνδρoμr{ τωγ oιχoγεγειι6ν τoυg χαι αγα-
γνωρζεται 6τι 6vαg απ6 τoυg xαλιiτερουg τρ6πoυg αniqιξηE τωγ oιχoγεγει-
ι6γ ε(γαι η παρo1t{ βo{Θειαg ατην xoινιiτητα. H ΠολιτιxητηE'Υπατηζ ΑQμo-
oτε(αg για τα Παιδιιi Πρ6oφυγε9 μεταδ(δει τo (διo μfvυμα. Στη αυν61εια α-
πειxoνζεται η αντιμετc6πιση τoυ Oργανιαμori για Θdματα προαταofαg xαι
βor{Θειαg τωγ παιδιι6γ πρoαφιiγων.

ΙΙΙ. oι 6φηβοι υltαγoνταJστJζqυΘμ-οειg τηg ΣΔΠ
H Σιiμβαη ορζει 6τι <<παιδ( Θεωqεftαtx6Θε ανθρι6πινo 6ν μιxρ6τερo

τωγ δεxαoxτι6 ετc6ν, εxτ6g αν η ενηλιx(ωη επ6q1εται νωρ(τερα α6μφωγα με
ην ιοβoυoα γιατo παιδ(voμoΘεo(α> (ι1ρΘqo 1 ). o oριαμ69ηg Σr1μβαηg εν-
δ61εται να δημιoυqγε( oιiγ1υοη γιατ( εξιoιiνει τo παιδ( με τoγ <ανfλιxo>.
<<Παιδ(> ατo εγγoιολoγιx6 λεξιx6 ε(γαι τo πρ6αωπo πoυ δεγ βq(oxεται oε η-
λιx(α εφηβε(αg r{ ε(ναι oεξoυαλιxιi αvι6gιμo. To πq6αωπo πoυ δεγ ε(γαι παι-
δ6 αλλ1 α6τε xαι εvriλιxαg εCvαι 6φηβog, ri νεαρdg ιivτραE r{ νεαψ{ μνα(xα (Στo
dγγραφo: < Πoλιτιxrj τηg'Yπατηg Aρμoατε(αg για τα Παιδιιi Πρ6oφυγεg"
χQησιμoπoιε[ται o οριoμ6g ηg Σιjμβαηg - παριiγραφoζ 3).
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YπεραoπξoγταE τα oδιxαιι6ματα τωγ παιδιιirγ> oε xoινωνfεg 6πoυ
αroυg εφ(βoυg αναμωρζεται οτι μπoρoι1ν γα owιi:πoιrγ γιiμo, να ανατρdφoυv
παιδιιi, vα εργιiξoνται rj vα μιi1ovται πρ€πει vα εξηγηΘεC γιατ( ιiλα τα πρ6-
oωπα ηλιx(αg μιxq6τερηE τωγ 18 ετι6γ διxαιorj\Γται γα απoλαμβιiνουγ τηζ ει-
διxηE μετα1εiριοηg πoυ πρoβλ6πει η ΣΔΠ.

Η ηλιx[α των L8 ετιiγ ε(ναι xαΘοqιoτιxη,γιυπ( ε(ναι ευρdωE απoδεxπ4
ωE η ηλιx(α τηg νoμιx{g ενηλιx(ωηg, δηλαδr{ η ηλιx(α πoυ σtro πq<ioωπo α-
ναγνωρζoνται τα νομιxιi διxαιι6ματα των ενηλ(xων. Αλλd χαι για πραxτιx6
λ6γo, xαθι6g oι 6φηβοι υπιiγovται ατιg qυΘμ(οειg τηg ΣΔΠ. Αγ xαι μπoqε[ να
61oυv τη oωματιxtj διι1πλαη τωv ενηλ(xων χαι γα αναλαμβιiνoυν qιiλoυg ε-
νηλ[πων, δεν 61oυν γειlιιιi αναrτωγμ6νη τη αυναιoθηματιxri ωριμ<iτητα xαι
την xρ(η των ενηλ(xων oι1τε τo xοιγωγιx6 xαθεατι6E των εvηλ(xων που 61oυν
εμπειρ(α ξωr]g. Στιg πρooφυγι'x€gxυπαaτιlαειg oι dφηβoι 1ρειιiξovται.aην ει-
διxri φρovτ(δα xαι αυνδρoμti> πoυ τoυg αvαγvωρζει η ΣΔΠ: αυνε1ζεται η α-
v<iπτυξη τηE πQoσωπιx6τητ6.gτoυs χαι η απdxτηoη oυαιαoτιxι6v ιxανoτti-
τωγ.'oταγ η πQoσφυγιχri ξω( τoιig απομαxριiνει απ6 τιg δoμdg πoυ 61oυν α-
ν6γxη'πρoοαρμ6ξoγται σ'αυτri δυαxoλιiτερα απ6 6,τι oι ενfλιxεg. H ωριμ6-
τητα τηE αωματιxr]g τoυg διιiπλαηg, αλλιi η 6λλειι|.lη των ιxανomjτωγ χαι τoυ
xαΘεατι6τog τωv εvηλ(xων ε(ναι παqιiγoγτεE πoυ αυμβιiλλoυν ατo vα γ(νovται
αυμιi ενδε1ιiμενoι ατ61oι εxμετιiiλευηg, 6πω9 αεξουαλιπ!g xαxοπo(ηηg xαι
σrQdτευηE'

Η υπεqιioπιη των εφ{βωv ενδd1εται να ε(γαι απoτελεαματιx6τεqη 6-

ταν η παρoμi βoriΘειαg επιxεντρι6vεται σrιζ ανιiγxεg τoυg oτη δεδoμdγη χα-
τιioταη xαι δεγ χQησιμoπoιε hαι απχ6. η νoμιxf γλιfooα των ,.διxαιωμιiτων
τωγ παιδι6γrr, 6πω9 απατυπι6γoγται oτη Σr1μβααη, πoυ μπoqεivα παqανoηΘεf
εxτ6g αν τυγ1<ivει λεπτoμερειαπr]g ερμηνε(αg.

tv. H Πqιrξη
'oλo τo πρoαωπικ6 τη g' Υ πατηg Aq μoατε (αg ενΘαρqιiνεται γα επ ιχα-

λε(ται η ΣΔΠ αε ιiλεg τιg φιioειg τoυ 6ργου πoυ επιτελε(, γα χQησιμoπoιε(τη
γλι6ααα τωv διxαιωμιiτωv τωγ παιδιιiγ χαι γα εφιoτιi την πρoαo1ri αro <τρ(-

γωγo τωγ διxαιωμιiτων>: ατoγ xαγ6γα <(πQoζ τo συμφ6qoν τoυ παιδιoιi>, ατην
αQχ'i τηζ μη διιixριηg χαι (πηγ αQχ'i τηs αυμμετo1t(g.

Για την απoτελεαματιx6τητα τoυ dργoυ τηζ πQoσtασ(αg xαι τηs βof-
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Aντιμετι6πιση τηg' Υ πατηgAqμooτεiαE
oε Θ6ματα πqoοταo6αtuα. βoriΘειαg οτα παιδιιi πqιiαφυγεE

YIΙATH APMOΣTEΙA

Kυβερηoειq
oργαvιoμo[ των Hvωμ6vωv EΘvιbv

Mη Kυβερητικ6g oργαvιilαειg κ.λπ.

Koιν6ητα Oιxoγdνεια

,. --i\l\

o xαλ6τερog τριiποg ατιjριξηg τω'ιl παιδιιilν πρooφ6yων εiναι η παρoyη βoιjθειαg oτιg oιxoy6-
νειfE τoυE xαι 6να9 απ6 ται'lg απoτελεoματιx6τερoυg τρ6πoυ9 oττiριξηg των oιxαγενειιbν ε[ναι η
παqoγη βoιjθειαg otην xoιvατιpα. H απειxdvιoη παρoυoιdξει πιiE o oψανιoμξ, oυγd' με τη βοιi-
θεια των επι7ειρηoιαxιiν oι.lνερyατιΔν τoυ, oε oριαμiνεg περιπτι6oει9 πρooτατειjει xαι oυvδqd,-

μει d'μεoα τα παιδιd' πρ6oφυyεE. Συ7ν6τεqα τα πρayρdμματα a1εδιdζoιπαι yια τη βorjθεια τηg
oιxαy€νειαg, yια τηy πQoστααiα των παιδιιΔν 1lαι για τη βoιjθεια τηE xoιv6τηταg, υπooτηρξo-
ιπαE 6τoι τηι' oιxαy€νεια xαι xατd, oυν6πεια πρooτατε6owαg τo παιδi.
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Θειαg τωv παιδιc6γ πqooφrlγων απαιτε(ται η ιiριαιη γνιioη τηg ΣΔΠ. Σ'αυτ6
oυμβιiλλει η γνι6oη πoυ αφοqιi ατo αν η 1ι6qα 6που εργιiξεταιτo πρoαωπιx6

61ει xυqc6oει τη Σι1μβαη αυτj xαι σto αγ €1ει υπογqιiψει τη Σriμβαη με ε-

πιφυλιiξειg. Η ιiμεη πρ6oβαη ατo xεfμενo τηg Σriμβαηg xαΘι6g χαι η με-
τιiφqααi του αη γλι6oααηζ χ6Qαs εργαoiαgτoυ πρooωπιxοιi πgoιiγειην ε-

φαQμoγf τηg' Yπoγραμμζεται 6τι η Eλλιiδα 61ει xυρι6αει την ΣΔΠ με τoγ

210Ιl1992,ΦEKA' 1923.

E(ναι ημαvτιx6 η παρoυo(αoη των διxαιωμιiτωγ πoυ απoτυπιiγorrται

ατη ΣΔΠ να μη oτηqζεται μ6νov oτo γεγoν6g 6τι πq6xειται για vομιxd δι-

xαιι6ματα. Kιiθε διxα(ωμα πoυ αναγνωqζεται α' αυτr] oτηqζεται σto σχε-

ιττιx6 6τtoυμβιiλλει στηγ ιl{,αγoποfηη τηE αvιiγxηg ανιiπτυξηg τωγ παιδιι6γ.

H επιτυ1ημ6νη παqoυο(αοri τoυg επηρειiξειτην ιiριατη φιiαη τωv αvΘρι6πων

- τη φυoιxf τoυg επιθυμ(α vα πρooτατειjoυγ τα παιδιι1 xαθι6g χαι τo περ( δι-

xαιoαιlνηg αfoΘημιi τoυg - xαι παq61ει πqαxτιxdg λιioειE oτα πρoβληματα. H
ΣΔΠ δεγ ε(γαι απλd 6να νoμιx6 xε[μενo' απoτελε( ηΘιxr{ διαxf ρυξη χαι πQα-

xτιx6 oδηγ6 για τηγ ευημεq6α των παιδιc6γ.

1. Κυqc6θηxε απ6 τηv Ελλιiδα με τo N. 210112.12.1992, ΦΕΚ Α' 192'

2. Κυqc60ηxε απ6 την Ελλιiδα με τo ν'δ. 39891 1959, ΦΕΚ Α' 201.

3. Γ ια τ ιg Συ μ βd'o ε ι g π oυ 61ε ι xυ qc6 o ε ι η Ε λλd'δα o7ετ ιx d' μ ε τ o x αθ εατ c6 g τ ων

παιδιιbv βλ. Κατευθυντηqιεg ΑqfiE yια την Πoλιτιxη 2tαι τη Διαδιxααiα
ατα πλα[oια εξ6ταoη9 αιτημdτων αoιjλoυ, Παqd'ρτημα Ι,'Υπατη Αρμo-
oτεfα H'Ε. yιατoυg Πq6oφυyεg, Αoιjνα 1997'



Kεφdλαιo 3

Πoλιτισμ6E

Ι. Σημαοiα τoυ Πoλιτιομoιi
Η διατr{qηoη τoυ πoλιτιαμoιj xαι τo διxα(ωμα

αυμμετo1ηg ατην πoλιτιαrιxr{ ξωr{ αποτελoιjγ ανθρι6-
πινo διxα[ωμα. O πoλιτιαμ69 παρd1ει ατα παιδιιiταυ-
τ6τητα xαι crυνιi1εια. Η γvr6η των αξιι6v χαι τωγ πα-

ραδ6αεων τηg πoλιτιoτιxηg ξωr{g τα βoηΘιi γα πQo-
oαρμ6ξoνται αn1ν oιxογdγεια, στηγ χoιν6ητα παι γε-
νιπ6τεqα στηγ χoιγωγ(α. KιiΘε xoιγωγiα ε(ναι μια μο-
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ναδιxι{ μoνιiδα oυαoωρευμdηg μι6ηs, πoυ αvταγαxλdται σ[ξ χoιγωγ ι*ι6gxαι
θρηoxευτιx6g ηg πεπoιΘrjoειg xαι αrην xoαμοΘεωρ(α τηg. o πoλιτιoμι5g xα-
θoρξει τιg αξ[εg μιαζ χoιγωγιxr,]g oμ<iδαg xαΘι6g χαι τoυζ xαv6vεg χαι τoυζ

μη1ανιoμorig πoυ διααφαλζουν την τjqηη αυτι6ν των αξιι6ν. Eδι6 υπιiγεται
xαι η <iπoψη ηg xoιvωv(αζ για τηγ αγατqoφr] των παιδιι-liγ. KιiΘε xοινωνιxf ο-

μιiδα 61ει τουg διπoιig τηg xαν6νεE για τo πρ6oωπο πoυ ε(γαι υπει1Θυνo για τη

φqovτ(δα των παιδιιiν, για τιg γvι6oειζ που απoxτoιjγ χαι τηγ ηλιx(α απ6xτη-
αrjg τουg, γιατιg δυνατ6ητιig τoυg, για την υπo1ρ6ωη oεβααμoιi, για τoν τρ6-
πο αwιμετι6πιαηg λανΘααμ6νων xαταατd,αεων, 6πωE τηg xαxoπo(ηοηζ f τηs
παραμ6ληηg των παιδιι6γ f τηg ανιxαv6τηταg των γoν6ων να αoxliοουν τη

γoνιxtj μdριμνα.

O πoλιτιαμιig δεv ε(ναι ατcιτιx6g, εξελ(oοεται διαρxc6g xαι πρoοαρμd-

ξεται ατιg αλλαγ6g. Ηυγιrig xoινωγ(α ενoωματι6νειτιg αλλαγ6g αταδιαx<i, ι6-
σrε γα εξαοφαλζεται η αυνεπrjg xαι oυνε1rjg εξdλιξη τoυ πoλιτιoμori τηg.

To πρoαφυγιx6 ρεr1μα ενδιJ1εταιvα διαταριiααει xιiΘε πλευριiτoυ πo-
λιτιoμοι1. Η xoινωνιxlj αναταρα1ιj πoυ πqoκαλεfται απ6 την αxodoια ψεταxG
vηη πληΘυαμoι1, oιxoγεvειι6γ xαι xoιγoτr]των επιδριi δραματιxιi oη oυvo1ri
του πoλιτιoμorj' Oι xαγoγιxo( xoιγωγιxoi xαvdνεg, oι αξiεg xαι oι dλεγ1oι δια-
ταριiοοovr'αι, ιiταv η xοιvωνιxf oμιiδα πoυ απαrελεiτo πλα[αιo εφαqμoμ{g ταυg
αποoυvτ(Θεται.

ΙΙ. Συγ6πειεE τηE πQoσφυγιxηg εμπeιQ(αE για τα παιδιd
oι αυγιjπειεζ αυτ{ζ τηg διαταρα1r{g για τα παιδιιi ειδιxιiτερα εvδd1ε-

ται γα εiναι εξαιqετιxιi αημαvτικ€E"oταν παιjoυγ να λειτoυργoι1ν oι μη1ανι-
αμoixαΘoδfγηηg xαι ρriΘμιηg ηg xoιvων(αg, τα ιiτoμα οτερoιivταιτoυ xoι-
vωνιlιoιi, oικoνομιxοri xαι πολιτιαμιxοf τoυg περιβιiλλοvτog. 'Eτoι, οι αν-
Θρι6πινεE α1dοειg αυ1νιi περνoιiν xq(αη. oι γoνεixdg ανηαυ1(εg παι αγων(εg
διαταρciαooυv ooβαριi τη φυoιολoγιxr{ αυναιοΘηματιxri εξdλιξη τωγ παιδιι6γ.

Eπ(ηg ατιg πρooφυγιx6g xαταατd,oειgτα παιδιd αυ1νιi 1ιiνουντα πq6-
τυπα τωγ ρ6λων τoυg. Yπ6 φυoιoλoγιxdg oυνΘr{xεg οι γoνε(g απoτελοιjγ τo
πg6τυπο τωv ρ6λων τωγ παιδιι6γ τoυg, αυμβιiλλoνταg οημαντιx<i ατην ανι1-
πτυξη ηg πρ ooωπιx6τητ6"ζ τoυE χαι σrην απ6xτηη ιxανoτtjτων xαι αξιc6ν. o
1ωριομ6g απ6τoν dναν r{ τον ιiλλo γoν6α, oυvr{θωg τoν πατdqα oε αυvΘrjxεE
εξoρ(αg, ατε ρε ( τα παιδιιi απιj το πqd,τυπo εν6g η μαwιxοιi ρ6λου. Αx6μα xαι
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6ταν oι διio γovεfg ε(ναι παρ6vτεg, η δυνατιiητα να αυνε1iooυγ γα απoτελoιjγ
πqdτυπα ρ6λrαv γιατα παιδκiταυg πξττεται αττti ην ατιoιlo(αηg φυoιολογΦs
ξωriE xαιτoυ πρατιiπoυ ξωr{gτoυg (Bλ. επioηg αro Kεφιiλαιo 4:Ψυ1oxoιvωνιxιj
Eυημερ[α).

oι ρ6λoι τωγ παιδιι6γ αλλιiξoυv σtιζ πQoσφυγιx6gιιαταcc<iαειg. Eιiν
xd,πoιog γoνdαg ε[ναι απι6ν, τo παιδ( ενδ61εται να αναλιiβει ευΘriνεg ενrjλιxα'
'oταv η μητ6ρα πρ6πει να αναπληρι6αει τov απιivτα πατdρα ατιg παραγωγιx6g
τoυ δρααrηqιι5τητεg eτα6gτoν οπιτιof, π.1. η μεγαλιiτερη xιiqη αvαπληρriνει
τη μητ69α αrη φρovτfδα των vεαq6τεqωγ παιδιι6γ. 'Eτoι, oι ανdγκεE αν6πτυ-

ξηE τηE π6QηE εvδιi1εται να παραμεληθoιiν εξαιτiαg των υπεqβoλιxι6γ ευθυ-
νι6ν f τηE 6λλεψηg ευxαιριιliν για παι1νfδι f τηg 6λλειψη9 1ρ6νoυ για παQα_
xoλoriθηαη τoυ α1ολε(oυ.

Η αυν61εια ηg εμπειqiαg πoυ απαιτεiται για τη φυoιoλoγιxr,] ανιilττυξη
61ε ι ιδιαiτεqη ημαo(α για τα παιδι,d πq6oψυγεE οταv dQχovrαι σε επαφ{ με δια-

φορετιxorig πoλιτιoμoιig' Σε πολλdg προοφυγιxdg xαταατ<ioειg η γλc6αοα, η
θqηαxε(α xαι τα 6θιμα τoυ γηγεvoιig πληΘυoμoιi αη 1ι6qα ααιjλoυ xαΘι6g xαι
των αξιωματoιi1ωv xαι των ε ργαξoμ6νωγ για τoυζ πqιiοφυγε g ενδιi1εται να ε [_

ναι διαφορε τtx6' απ' αυτιi τη g πρoοφυγιxt{ g xoιν6τηταg. Σ' αυτd g τιg διαπoλι_
τιoψιx€gxαταατιiαειg, ειδιxι1τερα ατo πλ.α(oιο ηE μετεγxατιiαταoηg, τα παιδι<i
αυ1νιi <1ιiνoυν> ην πoλιτιαμιxr{ τoυg ξωf ευxoλι1τερα απ6 6,τι oι εvrjλιxεg.

Yπιiρ1ει μια φυoιολο^γιxητ6"oη oτα παιδιd, vα πqooπαθotIν να πqo-
οαρμ6ξovται χαι γα εναωματc6νo\lται στo ν6o πεqιβdλλov. Η μητριx{ γλc6α_
αα ε6γαι τo πριirτο ατoι1ε(o τoυ πoλιτιαμοιi που ..μiνεται> χαι μαξ( με αυτr{

γdνεται €ναξaπιx6 μdqog ηg ταιπ6ητα9 τoυ παιδιoιj. Oι μαxqoπρ6Θεoμεg αυ-
νιiπειεg αυτι6γτωγ αλλαγι6ν εξαρτι6vται φυoιx6απ6τoν τ6πo πoυ βρioxεται
τo παιδ(: ατη 1ι6ρα αoιiλoυ αvαμdνoνταζ επαγαπατριομ6 τ] ατη 16ρα μ6νιμηg
μετεγxατιiαταηE. Σε ιiλλεg xαταατιiαειg ιiμωg μια oοβαq( αυγ6πεια ε(ναι η
6vτααη των α;6oεωv γovdων xαι παιδιι6ν, ειδιxιi ειiν o γov6αg δυoxoλειjεται
γα πQοσαQμooΘε[ αrην αλλαγri τωv αυνΘηx6γ xαι δεγ ε(ναι δqαoπ{Qιog oι-
xovoμιx<i.

ΙΙI. Aποπατ6,aταυητηg πoλWισμιχtig ζωt(s
H xoινωνιιtj χαι πγευματιxιi ευημερ(α ιiλωγ τωγ πρooφιiγων xαι ειδι-

x6τερα τωv παιδιι6ν διααφαλζεται απoτελεαματιxιi με τη α6vτoμη απoxατ6-
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σταη τηg φυoιoλογιxtig xoινoτιxηg ξωf g. o εΘελoγτιx6g επαvαπατριομ6g
μπoqεfνα εiγαιo ευxoλ6τερogτρ6πog επ[τευξηg αιπoιjτoυ ατ61oυ. Σε πoλλdg
προoφυγιxdgxαταcπ6αειg 6μωg παιδιιi xαι εν(λιxεg υπo1gεriνoιπαι να μεi-
voυν επ( μαxρ6 oε xαθεαιιig πρooωρινοιi αα6λoυ, ενι6 για ιiλλoυE η μ6νη λιi-
αη ε[vαι η μετεγxατιiαταoη oε τρ(τη χc6Qα.

Η μετεγπατιiσταη απoτελεf ιiλλo θdμα επιμ6ρφωηg: ατο πλα(οιo τoυ
παριivτoE βιβλ[oυ αποδfδεται αημαo[α ατην α πoxατ&oταoητηg πολιτιαμιxrjg
ξωr{g τoυ πQoσφυγιχoιi πληθυoμoιi πoυ παραμιJνει για παρατεταμιiγεζ πε-
ρι6δoυg αrη 1ι6ρα ααιiλoυ. To ει1ρog ηg απoxατdαταηζ αυΦζ εξαρτιiται xυ-

ρ(ωg απ6 το επ(πεδo χαταχεQματιoμoι1 τoυ πQoσφυγιχoιi πoλιτιαμoιi χαι α-
π6 τη βoιiληση τηζ φιλoξενoι1οαg τουg πρdoφυγεg xυβdρνηηE γα τoυζ επι-
τρ6ψει να xαΘoρliοoυν τιE διxdE τουg δρααrηqι6τητεg. 'Ooα αναφdρovται ατη
oυνιJ1εια απoτελoιjγ τρ6πουg αrf ριξηg των πρoαφljγωv στηγ απoχατιiαταη
τηg υγιorig πoλιτιoμιxr]g τουg ξωrjg.

O εvτοπιoμ6g αυτι6ν των παqαγ6vτωv ατο διx6 τoυg πλαioιo ε(γαι ου-
oιαατιx6g για τoν πqoαδιoριoμ6 των πρoτεραιoτrjτωγ του πqoγριiμματoζ χαι
για τo ρ<5λο τoυζ στηγ απoτελεαματιxιiητα των πρoγqαμμιiτωv.

:.βΦΦΦfΦ6s!η1W
E(ναι εξαιgετιx<i ημαντιx6g μη1ανιoμ6g για τη φυoιολoγιxf xοινω-

νιxt] oργιiνωoη.

Παqαδoοιαιιιi Aρψηyiα: o πqοαφυγιx6g πληΘυομ<ig μπoqε( γα πεQι-
λαμβ<iνει μdQoζ, αν ιi1ι oλ6xληQη, τηγ παQαδooιαxt] τoυ ηγεo(α. oι ερ-
γαξ6μεvoι για τη ατιjqιξη τωv πρooφr1γων αυμβιiλλoυν oτην ενδυνιi-
μωη χαι στην εν[oμη η g παqαδoοιαxf g ηγεα(αg oυ μβουλειiovrαg xαι
δουλεriovταg με τα μ6\ η g. Η διατl1ρηη η g παραδoαιαxr{ g μoρφ,j g η g

xoιναwιxtig πqοoφηιxrjg οργ<iνωη5 ενιο1υει ι11ι μ6νο ην ευημερfα των

μελc6ν ηg, αλλιi χαι τηγ απoτελεoματιx<iτητα τωγ πQoσπαΘειι6v ατf -

aιξ{E τηζ.

N6oι Aqγηγoi:'σταν dνα παταxερματιoμ6νo τμliμα τoυ πqooφυγιxοιi
πληΘυαμoιi δεν 61ει παραδooιαπoι1g αq1ηγoιig, μπoρεi να xριΘε( ανα-
γxα(α η ατtiριξη ηE xoιν6τηταg για ηv ανιiδειξη ν6ωv. Kα(qιαg ημα-
o(αg ε(ναι η εξαοφιiλιη τηs σr{aξηζ χαι τηs αξιoπιατ(αg τoυ πQoσω-
πιxoιi ατoυg νdoυE, μη παραδoαιαxoιig αρ1ηγoιiE. Oφεiloυν γα απo-
δεξουν ι1τι απooxoπoιjγ oτο αυμφdρoν τηg xοιν6ηταg xαt 6γι στηγ ι-
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xαvoπoiηη ατoμιxι6ν τoυg αυμφερ6vτων'

Συμβiωοη: Η απoxατιiαrαση τηζ xοιν6τηταg r( η ανιiπτυξη επιτυγ1ιi-
γεται ευxoλ6τεqα, ε<iγ oι πq6oφυγεg μπoqoιiν vα ζι{ooυν οε oμιiδεg,
oqγανωμ6νεs με τoγ (διο τρ6πο πoυ fταν oργανωμdνεE αrη 1ι6ρα xα-
ταγωγrig τoυg. Aυπi η διαδιxαo(α oτηρζεται με τηγ πqοαγωγf ρυΘμ(-
αεωv διαβ[ωηg 6πoυ oι μεγdλεg oιxoγιJνειεg xαιτα μdλη τoυ [διoυ 1ω-
ριoιi xαταγωγ{g επιλdγoυγ να εγχ,ατααrαθoιjγ μαξ(. Σoβαριi πqoβλf-
ματα πqοdxυψαγ στo παρελθ6ν 6ταγ oι xαταυλιομo( { oι περιo16E ε-

γxατιiαταηg οqγανι6νoνταν με βιiη τηγ <<πQoτεQαι6ητατων αφξε-
ωγ τωγ πρooφιiγων" ' Aπ6τη μια αυτιi φα(νεται να εμπoδζει τη δημι-
oυqγ(α αυνεxτιxι6γ xoιγωvιxι6ν oμ<iδων xαι απ6 ηv ι1λλη oδηγε( oε α-
xατιiλληλεg αναμεξειg διαφoρετιxι6v φυλετιxι6ν oμιiδων r{ φυλι6ν με
χατασrQoφιxdg oυνdπειεg.

ΑνΘρωπoxwτριxιiE Σ7εδιαoβg: Για ην απoxατιlαταη τηg πoλιτιoμιπ{g

ξω(g τo πρooωπιx6 oφε(λειvα γνωqζειτo υπdβαΘρo των πρooφιiγων.
<To Πλα(οιo AνΘρωπoxεvτqιπoιl Σ1εδιαoμοι1 τωv Πqoοφυγιxc6ν Kα-
τααrdoεων για Γυνα[xεg, Παιδιd, xαι Avτqεgrr'παqd1ει τη βιiη αvιi-
λυηg των 1αραxηqιαrιxι.irv τoυ πQoσΨυγιxαυ πλι1θυoμαυ (δημαyραφιxιi

χαQαχτηQιστ ιxd) xαι τrιlν xαΘoριαrιxι/rv παραγ6νταw παυ δι,αμoqφιiyvαυγ
τo πλα(οιo oτo oπo(o xυμα(vεται η xαθημερινf ξωr{ των πρooφriγων.
Αυτo( οι ευρ6ωg αΜηλdνδετoι παριiγovτεE περιλαμβιiνoυν μεταξιi ιiλ-
λων: xoιγoτιxofg xαν<iνεg, xoινωvιxη ιεραρ1(α, δoμ€E εξουο(αg τηg oι-
xoγ6νειαE χαιηζ xoιν6τηταg xαΘι6g χαι μηχαγισμorig πρoαταo(αg ει-
διxιi για τιg γυνα(xεg χαι τα παιδιιi πρ6οφυγεg, oιxoνoμιxtj δραoτη-

ριοτητα xαΘι6g xαι τoν τρ6πο xαταvομrig ηg εqγαo(αg αvιiλoγα με τo
φιiλo, τιg Θρηαxευτιx6E πεπoιΘrjοειg xαι τελετιig, τιg δημoγqαφιx6g ε-
xτιμι|αειE, τη μετα1εiριση τωγ πqοoφιiγων oτη 1ι6qα αodλoυ χαι στη

1ιilρα xαταγωγηs, η Θdη των πρooφiγων για την ανιiπτυξη χαι για τo
πρooωπιx6 πoυ εργιiξεται γι' αυτoιi g'

Η αυμμετο1ι{ των πρooφιiγωγ - ,ι4 
η αναγνι6qιη τoυ διxαιι6ματoζ γα α-

ναλαμβ<iνoυv ην ευΘrjνη ηg ξωη5 τoυg - ε(ναι Θεμελιιiδoυg ημαο(αg για την
ανιiπτυξη f την απoxατιiαταη μιαg υγιoιig xoινι1ηταg. Mε τη αυμμετo1r{ oι
πqdοφυγεg xεqδζoυv πιiλι την επιρρori χαι τoγ 6λεγ1o τηE ξω1iζ τoυζ, απo-
xτιΙwταgdται oτrl oυνd1εια μεγαλιiτεqη αυτoεxτ(μηη. H αυμβουλευτιxf πρog

tr



E Πoλιτιoμ69

τoυg πq6oφυγεζ για θ6ματα 6πωg η ανoιxοδ6μηη χαι η διαρqιiΘμιη τηζγ'α-
τoιx(αg τoυg, η επιλoγr{ ηg διατρoφ{g τoυE 

'4 
η ιxανoπο(ηαη των Θρηαxειπιxι6ν

τoυg δqαατηριoτr]των (πηγ πQoσφυγιxr{ ξωι]g τουg αυμβιiλλει xα(ρια σrηγ α-
πoxατιioταoη τηg πoλιτιoμιxrig ξωr{g τoυg.

H'Yπατη Aqμοoτε(α χαι oι επιχειρηαιαπo( oυvεqγιiτεg τηg ενΘαρρr5-
γoυγ με πoλλοι1g τρ6πoυζ τη αυμμετο1r,] των προαφιiγωγ: με την τυπιxti αvτι-
πρoαιiπευοη τουg απ6 τoυg παραδoοιαxoιig r{ εxλεγμ6νoυg αρ1ηγorig τoυg,

με επιτρoπ6g πρooψiγων, με ιiτυπεg επαφ6g μεταξι1 των πρoοφriγων χαι τoυ
πρoαωπιxoιi r{ με την απαα;ιiληη των πqooφιiγων ειδιxd αε Θ6αειg xα(ριεg,
6πoυ πα(ρνovται απoφιioειg. Σε πoλλdg παραδοοιαx6g xoιvoτητεg 6πoυ η αρ-

1ηγ(α τε(νει να ε[γαι αποxλειοτιx<i γ6νoυ9 αρoεvιxoιi ενδd1εται να απαιτod-
vται ειδιx6E προαπιiΘειεg για ην ενθιiqQυγη συμμετoμ{g των γυναιxι6ν προ-
oφιiγων, ι6οτε γα διαoφαλιαθε( 6τι ιxαγoποιofγται 6λεE oι πλευqdg ηg xoι-
νoτιxr{g ξωrig.

Γλιioυα: Η διατ(ρηοη τηg μητριxrig γλι6οααg απoτελε( xα(ριo παριi-
γοvrα διατ{qησηζ ηE τα1π oτηταg. Tα παιδι<i πgdοφυγεE ενθαgριiνοvται
γα χQησιμoπoιo$γ χαι γα διατηρoriν τη γλιδooα τoυg. Eιiν παραxoλου-
Θoιiν μαΘ{ματα στα α1oλε(α τηg 1ι6ραg ααιjλoυ xαι η γλι6ooα διδα-
οxαλ(αg ε6ναι ιiλλη απ6 τη μητριxrj, απαιτε6ται ιδια[τερη qιiθμιoη ι6-
σrε γα τoυζ παρd1εται η δυνατ6ητα να διατηροι1ν, να γρ<iφoυv χαι γα
διαβιiξoυν η μητριxli τoυg γλιilοαα.

Θqηoxεiα xαι τελετ6E: Kα(ριo αroι1ε(ο τηg απoxατ6.cτασηζ τηζ πoλιτι-
ομιxrig ξωr{g ε(ναι η αυνd1εια των Θρηoxευτιxιily xαι τελετoυργιxιiν
δραoτηριoτr{τωγ. Η διαταραμ{ τουζ, χαQαχτηριατικ<i τωγ πQoσφυγι_
xc6ν qευμιiτων, επηqειiξει ημαντιxιi τιE ευxαιq(εg των παιδιι6γ πQo-
αφιiγων να μιiθουv για τιζ εξωτεριxdg εxδηλι6oειg xαι εxφριiοειE τoυ
πoλιτιoμoιi τoυg' oι Θρηοxευτιxιig εoρτ69 xαLτα dΘιμα, 6πωE η γdννη-
οη, η ενηλιx6ωη, o γdμοs xαι o θι1γατog ε(ναι αroι1ε(α ιδιαiτεqα η-
μαvτιxιi για τηv εv6τητα ηg xoιν6ηταE χαι για τα χαραxτηριατιxιi τηg
ταιn6τηταgτων μελι6v ηg. Δεv πqdπει να υπoτιμ<iται η ημαoiα τoυg για
τηγ πγευματιxri υγεiα τηg xoιν6τηταg. Π.1. η παρo1r{ επιπλ6oν τρoφr{g

για χoιγoτιχιi γεriματα ti ιiλλα υλιxιi αγαθιi πoυ χQησιμoπoιοtjγται oε
ιηδε(εg (ρoιi1α ταφlis, φ6ρετρα, xαυοιiξυλα x.λπ.) παρd1oυν ξωτιxr{
oυvαιoΘηματιxr{ υπoατriqιξη xαι oτηρξoυν τoν πoλιτιoμ6, 6ταv βq(-
σχεται αε xρfη.
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T€7νεg xαι Ψυγαγωyiα Η παραδoοιαxη μoυοιxtj, o 1oρ6g xαι dλλεg

μoρφ69 τd1νηE απoτελoιiν οημαντιxιi ατoι1ε[α τoυ πολπιαμoιi, επιτρd-
πoυγ τη διιiδoη τωv αξιι6ν τoυ απ6 τη μια γενιι1 oτην επ6μενη. Στιg
πqοοφυγιxdg xαταατιioειE εiναι oημαvτιxιi να ενθαρρriνεται η συγε-

μig πqαxτιxιi xαι επιμ6ρφωη α'αιπdgτιE παραδoοιαx6g ιxανιiητεE xα-
θι6E xαι η τηaηη του παραδoαιαxotj τελετoυργιxoιi αε παραδοαιαxιi
γεγον6τα xαι εoqτ6g' Αυτdg oι δρααrηρι6ητε9 παζoυν ημαvτιxιi ρ<i-
λo αrην απoxατ6oταη χαι αrη διατr{ρηoη τηζ χoιγωγιχr{g συνo1tiE. o
αθλητιαμ6g, τα παιγν(δια xαι ιiλλεg ιpυ1αγωγιx6g δραoτηqι6τητεζ α-
πoτελοιjγ οημαvτιx6 παριiγovτα τηg αποxατιiσταηζ τηζ αυνo1riE τoυ
xoιγoτιxof πvειiματog και αυμβιiλλoυγ στηγ ψUχαγωγ(α xαι οτηγ αγα-
xoιiφιη απ6 την αγων[α xαι τo ιiγ1oE.

Απoφειiyεται xιiθε Καταναγxαoμιig: Η αβεβαι6τητα χαι η 6λλεψη ατα-
θε96τηταg πoU χαQαχτηQζει πoλλorjg πQoσΨUγιχoιig πληθυομorjg τorig
xαΘ ιoτιi ευιiλιυτoυg σ[ηγ χαταγαγκαoτιxfi συ μπεQιφoQιi oργανι6οεων
χαι μεμoγωμ6νωv ατ6μωv που επιΘυμoιjγ γα τoυg επιβι1λλoυν ξ6νεg
θqη αx ευτιxι1g πεπo ιθri αε ιg. E(ναι εξαιρ ετιx<i αη μαvτιx<1 xtπ6 την επι-
λoγr{ τωv επιχειQησιαχιirv oυνεργατι6ν να xαταβιiλλεται πρooπιiθεια για
γα διαπιατι6γεται o τρ6πog με τον oπo(o xιiποια oργιiνωη αlιoπειiει να
ατηρξει τoν πoλιτιoμ6 ?ιαι τιζ θqηoπευτιx6g πεπoιΘrioειζ τηζ πQoσφυ-

γικ(E xoινdηταE.
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Kεφιiλαιο 4

Ψυ1oχo ιγω ν Lτlη Eυη μ ε Q 
(α

Η ψυ1oπoινωνιπr{ ευημερ(α των παιδιι6ν πqo-
oφr1γων εiγαι τ6oo αημαvτιxri ιjαo xαι η αωματιxrj υ-

γε(α. o 6Qoζ (ψυχoχoιvωvιxf ευημερ(α> αγταγαxλιi
την αλληλ6νδετη α16η των ιpυ1oλoγικιilν xαι }ioιγω-
νιxc6ν παραγ6γτωγ. AQα, η πρoαταοiα xαι η πQoαγω-

γη ηE ιpυ1oxoινωνιx(g ευημερ[αg των παιδιι6ν προ-
αφriγων 61ει διiο xriριoυg oτ6γoυ9. Kατ' αρ1ιig ε(ν&ι
πqoληπτιπιi μ6τρo, υπoστηQιχτιx<i 6λωγ τωγ παραγ6-
γτωγ πoυ πρoιiγoυν την ευημερ(α τωγ παιδιι6γ. Δεtj-
τεqo, περιλαμβιiνει τηv παρομi τηg ειδιx(g βoηθειαg
απoxατιiαταηζ, αναγχα6αg για τηv εξααφιiλιη βorj-
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Θειαg πoυ αυμβιiλλει ατην πλriqη ανιiρρωη τωγ παιδιι6γ πoυ d1oυν πληγε( f
πoυ 61oυv ειδιxdg ανιiγxεg.

Ι. Σημαα(α τηg ιpυ26oπoινa'ν.%rtζ ευημεQaαg

Η αvdπτυξη απατελε(το μovαδιx6 χαQαχηQιστιx6 ψ1oλογιx6 παgιi-

γoγτα τωγ παιδιι6ν' Διαμορφι0νovrαι oι πρoοωπιxιiητdg τoυg xαι oι ιxανdτητ6g

τουg αvαπτιiσσoγται o1εδ6ν xαΘημεqινd. Η πoρε(α απ6 ην ολoxληqαπιπ{ ε-

ξιiρηη xατιi η γ6\^vηση σην ανεξαρηofo ηg εηλιxκυoηg ωrαrελε( διαδιxαα(α
ανιi.:ττυξηg. Tα παιδιιi δεν μ6νoυν πoτ6 ατ<iοιμα: oι αvιiγxεg ηg αvιiπτυξηg δεν

περιμdνoυν να τελειι6οει η xρ(oιμη πqooφυγιxf xατdαιαη. Tα παιδιιi δεγ α-

γαπτιjααoγται ατr1ν απoμ6νωση: η oιπογdvεια απoτελε( oυαιααrιx6 περιβιiλ-
λον για ην αvιirπυξη ηE αιπο-εxτiηηg, ηg αoψiλειαg xαι ηg ταιπσnηταζ, πoυ

ε(vαι αναγxα(α για ην πρooαρμoγη τoυ παιδιotj αrηγ xoιγωγ(α.

Η διαταρα1r{ xαι η αβεβαι6τητα, αυμφυε(g με τιζ πQoσφυγιx€gxατα-
αιd'οειg, πλrjττoυγ η φυoιx{, rτνευματιxf , ψυ1oxoινωvιxη, πoλπιαμιxri χαι χoι-
νωνιπrj ανιi;rπυξη τωιl παιδιι6γ. oι παριiγoιlτεE αιπo( επιδρoιiν εvτον6τεqα ιiταv
τα παιδ ι<i υπoφ6qoυν f ε (γαι αιπ6rπε g μιiρτυρε g βαααv ιαη qfωv f δoλoφον (αg

μεkirv ηg oιxoγενεiαE ταυg f ιfl0rυv μoρψitv xαxoπο(ηηg rj β(αg. Tα ασW6δειπα
παιδιιi ε (vαι ιδια(τερα ευdλι,yια.

Kατ' αρ,1ιig η oιrvαιοθηματιm,j ευημερiατιυγ παιδκiyv επηρειiξεται α:ι6 ην
προαταo(α χαι η φQovτ(δα που τoυg παρ€1εται απ6 τιg oιxoγ6νει6g τoυg xαι
ην xoινιiητα. Συ1vιi οι ενrjλιxεgυπoφ6ρουν πoλι1 αrιζ πQoσΨυγιχ6'gxαταaτ6-
σειs με oυγ6πεια vα επηρειiξεται η ιxαv6τητιi τoυg γα πQοστατειjoυγ xαι γα

φqovιζoυν τα παιδι<i τoυg. Mεριx6g φoρ6g oι γoνε'ix6g ανηαηfεg xαταλ{γoυv
αε xαxoπo(ηη τωγ παιδιc6ν, οε εγxατιiλεΨη, oε oιχoγεγειαχdg διαμιi1εg xαι
ιiλλεg μoρφ69 απoo6νθεηg ηg oιxoγdνειαg.

Oι ημαvτιxdτερoι x(γδυγoι πoυ αγτιμετωπζoυν τα παιδιι1 στιζ πQo-

oφυγιxf,gxcrπαατdαειg αφορoιiνηνιpυ1oλογιx{ τoυg ανιi:πυξη. oι δοxιμαο(εg
πoυ α\πιμετωπζovται ατιg προαφυγιx6 gxαταoτfloειg ε(ναι 1ρ6νιεg. Tα παιδιιi
ενδ61εται να ξoυν oε αυvε1r{ φ6βo f αγων(α, oι γονε (g πoλιi αγ1ωμ6vo ι η τραυ -

ματιoμ6voι ιiσtε γα αδυγαταιjγ γα φρovr(αoυγ τα παιδιd, τoυg. Mπoqε( τα παι-
διιi να υπoφ6ρουν απ6 xαxrj διατρoφri xαι απ6 ααΘdνειεg' Tα παιδιιi δεν επη-

ρειiξovται μ6νoν αrτ6 αrιδηπoτε oυμβα(νει σ' αιπd, αλfui xαι απ6 6;tt oτερotivται,

π.χ. ουσιασ[ιx6g δρααπ1ρι6ητεg ανιi"τrτυξηg, 6πωg τo παιγv[δι xαι τo ο1oλε(o.
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Η πρoα6γγιη ηg'YπαηE Αρμoατε(αg για ηγ πQoστασ(α xαι ηv φρo-
vτ(δατωγ παιδιιiτν ε(ναιτριμεqr{g: dμεοεg υηqεο6εg ατo παιδ(, βor]Θειατoυ παι-
διoιi μ6oω ηg υπoατr{ριξηE τηζ oιxoγιiνειαg xαι oτjqιξη τoυ παιδιotj }lαLxηζ
oιπoγdνειαg αυνδριiμovταg την xoιv6τητα. Aυτr{ η πqoο6γγιοη απειxοvζεται
οτη oελ(δα 26.

Η βoriθεια μπoρε(vα αυγ(αταται oε πρ6ληιpη, 6πωg πρ<iληι!η τoυ χω-
ριoμoι1 τηg oιπoγι1νειαg, r] αε πρoαγωγr] των ατoμιπc6ν, oιxoγενειαxι6v ri xoι-
γoτιxιiγ δυvιiμεωv. Σε διioxoλεg περι6δoυ9 οι oιxoγdνειαζ )iαι oι xoιv6τητεg
oυ1vιi συγεγι6γoγται εxφριiξovταg 6,τι καλdτερo ιJ1ει να πρoβιiλει ο ιiνθρω-
πoζ χαι επιτρ6πoνταg οτα παιδιι1να xερδζoυν ατoμιxti διiναμη.

H πqoοφυγιxrj εμπειρfα εivαι αγ1ιiδηE για ιiλoυg τουg εμπλεx6μεvoυE.
'E1ει πoλυπoixιλεg αυv6πειεg xαι μεqιxo( ενδ61εται να παqoυoιιiξουγ εγτo-
ν6τερα ουμτι6ματα αε o1doη με dλλoυg' Στιg περιοο6τερε9 περιπτι6σειζ τα
πρoβλr]ματα λιjγογται με τιζ πQοσπιiΘειεg για τηγ αποχατdσταση τηζ χαγoγι-
xηg ξωrig xαιηντ6νωητωγ xoιγoτιxιilγ δεομι6ν.'Oμωgτo πρoαωπιxιi d1ει α-
νιiγxη να πρoειδoπoιε(ται για τιζ εξαιρετιxdg περιrπc6oειg τωγ παιδιc6γ πoυ ιj-

1oυν αvιiγπη εξειδιxευμ€vωv υπηqεoιr6v.

Tα παιδιd d1ουv περιoo6τερεg ανdγxεg απ6 cιυτ€'g πoυ ιxαγoπoιοιj-
\ryαι με τιζ παρε16μενεg υπηqεοfεE. oι πρoo1ολιxdg oμιiδεg παιγ1νιδιoti παi-
ξoυν αημαvτιx6 q6λo, αλλιi ειiγ οι γoνε(g δεν μπoqοιiν γα ιχαγoπoιt|ooυv τιE
ουναιαθηματιx€g cwdγxεg τoυ παιδιoιi, επειδη εiναι βιoλογιxιi αδιiναμoι ri

αυναιαΘηματιxιi ανriου1οι, τ6τε η αvdγxη τoυ παιδιod για ανdπτυξη ιχαγo-
πoιεiται μ6oω τηg oτ{ριξηg των γov6ων.

Kατ' αq1rjν απoδ(δεται ημαo(α αroν εντoπιoμ6 των παραγ6ντων που
πgoxαλοriν ιiγ1og xαι παρ61εται προληπτιxf βor{Θεια:

Aπoxατιiαταση τηs xανoιιxηE ξωliE: Πqoiτog ατ61og ε(ναι η απoχα-
τιiαιααη τηE κανoνιxrjζ ξωrig, δηλαδη η ατr1ριξη τηg οιxoγ6νειαg ι6ατε
vα λειτουρ,γliοει 6αο τo δυvατ6v φυoιoλoγιx6τερα. (Eπειδι,i εfvαι πq6-
σΨυγεζ η ξωr{ δεν μπoqε(να ε(vαι φυoιολoγιxη).

Διαoφιiλιαη των πqoβλdψεωγ: Tα παιδιιi πρ6oφυγε9 61oυν αvιiγxη
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μια καΘημεριν6τητα, πoυ εiγαι πρoβλ6ψιμη.'oταγ η ξωri εCναι αταΘε-

ψj, ι1ταv μπoqοtjν vα βαoζovται oε xαθημεqινιi ιiμoρφα γεγovιiτα, <i-

πωg η τqoφι], τo o1oλε(o, τo παιγν(δι, τo αυνα[οΘημα ηs χαγoγιxlig ξω-
f 5, νoιc6Θoυv ι|-lυ1oλoγιxri αoφιiλεια.

Στιiqιξη τωy oιxoγεyειαiν yια τηγ εφαQμoyιi διαρxοiν λιiαεων xαι τη δη-

μ ιoυ ρy iα xαy oy ιxιΙy oυν0η xιliν δ ιαβ iω οη E : Συ μβιiλλε ι με μovαδ ιπιi xαι
oημαντιx6 τρ6πo oτην ψυ1oxoινωνικli ευημερ(α. Διαoφαλζεται απα-
ραιαiτωg η εημ6qωη των παιδιιiν για ην xατιiαταση πoυ βιc6νουν, για
τα διxαιι6ματα χαι τιζ υπo1ρει6oειζ τoυζ χαι για τιs δυνατιiτητεg μιαg
διαρxorig λιiηE.

To πρoοωπιxιi μπoρε( vα αναξητrioει πραxτιxιig oδηγiεg oτo 6ργo
Refugee Mental Health', xαρπ6 αυνεργαo(αg τηg Παγxdαμιαg oργιiγωσηζ
Yγε(αE με τηγ'Yπαη Aρμoατε(α.

ΙΙ. BoηΘι6ντ.Ι"t&ιLeσα τα πα]διd

oι δραατηρι6τητεg που ατo1ει1oυγ σtηγ ιiμεoη oτr{qιξη τωγ παιδιιilγ
περιλαμβιiνoυν:

Π α ιy ν fδ ι : Πα ι1ν f δ ι πoυ ε [ναι ζωτιπr,] g η μαoiαg γ ια ην υγ ιr{ ανιiπτυξη
τωγ παιδιι6γ. Mdαα ατ6 τo παιγν(δι τo παιδ( αvτιμετωπξει 6,τιτoυ συμ-

βα(vει, εξομαλιiνει r( απαλιiνει τιg ειτιiαειg xαι αφoμοιι6νει τα βιι6μα-
τιi τoυ χαι τιζ γνι6oειg του. Αυσ η διαδιxαο(α εivαι πρ(οιμη για τηγ υ-

γιf ανιiπτυξη τoυ, γιατηv ιxαν6τητd,τoυ γα αvταπoxρiνεται xαιγα μα-
Θα(γει γα δρα ατην oιxoγ6νεια xαι στηγ πoιv6τητα.

Xιiqoι Παιyνιδιoιi: H διαρριiθμιη των πqοoφυγιxι6ν καταυλιoμc6ν, των
εγxαταατ<ioεωγ χαι των xι1vτρων υπoδoμjg πρ6πει vα πρoβλ6πει ευ-
Θιig εξαρ1liE 1ι6ρου9 παιγνιδιoιi, απαλλαγμdνουg απ6 xινδιIνoυg ανιi-
λoγoυ g η g xo ινιiηταg. To παιμ[δ ι μπορ ε ( να oηqι1Θε [ αε απλιi υλιxιi,
6πω9 μπιiλεg, με ηγ εvΘιiqρυνη τωγ υπεf Θυγωγ ψυχαγωγ6α9 τηg πoι-
νιiτηταg.

Αν ιiγxεE των Bρ εφciν : Aξιoλoγε (ται η ενδ εx6μεvη αvιiγxη αn{ g ιξη g τωv

γoν6ων πoυ φqovrζoυντα παιδιιiτουg. Διευxολriνεται o θηλαoμ6E' Σε
μεqιx6g εξαιρετιxιi αoβαρ6g xαταατιiαειg ,6πω9 ε(γαι ο λιμ69 r{ oι ιδι-
α(τερεg δυoxoλ(εg, μεριxo( γονε(E επηgειiξογται τιjoο πoλrj ι6ατε δεγ
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φρovτζoυν ιχαγoπoιητιχιi τα παιδιιi τoυg, γεγoν6g πoυ επιδριi ατην υ-

γιf ανιiπτυξη των παιδιc6v με μαxqoπρ6Θεαμα απoτελ6αματα. Tα βρ6-
φη ηλιx(αg 10 μηvι6v, που μ6λιg αρ1ζoυv να αγαπτιjoooυν τov λ6γo, τo

μπουooιiλιoμα χαι τo βιiδιoμα, ε(γαι ιδια(τερα ευιiλωτα. Σ' αιπι1g τιE
πεqιπτι6oειE η ενoωμιiτωη πρηραμμιiτιυν βρεφιxf g πρoαιαα6αg οε ιiλ-
λεg ιρ6oιμεg υπηρεαCεg, 6πωg oε πρoγριiμματα διατρoφr']g, ιi1ει απo-
δει1Θε( ιδια(τερα 1ρriαιμη. Η 6ρευvα ε(ναι απαρα[ηη γιατ( αυμβιiλλει
σroγ εvτoπισμ6 των παιδιι6γ πoυ παQoυσιι1ζoυν πρoβλriματα αγιiπτυ-

ξηg. Η δρdη oε αιπ6τo πεδ(oπρotπoθ6τειμι6η γιατoτι ημα(νειxα-
νονικιj ανdπτυξη στo συγχεχQιμdνo πoλιτιαμ6. Για τo αxoπ6 αυτ6 α-

ξιoπoιεiται η σUγεισφoQιi oμιiδαg μητdρων πρooφιiγωv.

Παρ6μβαοη: Απαπε(ται εφ6oον υπιiρ1ει xαxοπo(ηoη ti παραμdληoη.
'ooo περιαo6τερo τραυματιoμdνoι r] αγ1ωμ6voι ε[ναι oι γονε(g t{ oι υ-
πειjΘυνoι τηg παιδιxηg μdριμναg τ6αo μεγαλιiτεqog ε(ναι o x(νδυνog
παραμ6ληη gηxαxoπoηηg των παιδιc6γ. Aγ xαι oυχγd μη αυγγενε(g

φρovτζουv ιχαγoπoιητιχd, τα παιδι<i, ελλo1εriει πΦιτα ο x(ιlδυvοg τηg

ιiαxημηs μετα1ε(qιoηg (π.1. δεν παρ61εται αιo παιδ( η μερ(δα τρoφrig
που δ ιxαιoιjται, oυvαιoΘη ματιxι,j παqαμ6ληοη, αν<iΘ εoη εργααιι6ν που
πλ{τroυγ τo παιδ( x.λ"ττ.). H αυ μβαυλειπιxr{ παρ6μβαη xαι η υπoαn{ριξη
τoυ υπειiθυγoυ ηE παιδιxrig μ6ριμναg r{ η τoπoΘ€ηη τoυ παιδιoιj oε ιiλ-
λη oιxoγdνεια ενδd1εται γα απoτελοtjν αναγxα(α μdτρα για την πgιi-
ληQη περαιτ6ρω τqαυματικι6ν εμπειqιc6γ xαι για τηγ πqοαγωγri oω-
ατηg φqovτ(δαg'.

ΔιxαiωμαΣυμμετo1ιiE: Σιiμφωvα μεη ΣΔΠ, xd,Θε <παιδ(πoυ ι11ειτηv
ιxαγ6ητα διιixqιηg> διxαιotjται "να εxφριiξει ελειiΘερα η γνιiμη τoυ
a1ετιx6. με oποιoδrjπoτε ξι{ημα πoυ τo αφoqιi> (ιiρθρο 12, παq. 1). Tα
παιδιιi ε[ναι αvιioυ1α 6ταγ δεγ xαταγooιiν τι τoυg oυμβαiνει. Yπιiρ-
1oυν πολλdg πλευρdg τηζ πQoσΨυγιx{g ξωr{g πoυ επιβιiλλεται να εξη-

γηΘoriν ατα παιδιιi: γιατ( η oιxoγ6νεκ1ταυg εξoρ(αηxε, γιατ( οxατι6Θηxε
dναg γoν6αg, η τυχη κιiπoιoυ αγαπημ6νoυ προoι6πoυ, oι προαπιiθειεg
αναξriηαηg, ο παθoριoμ6g του xαΘεoτιirτoE τoυ πρ6oφυγα, o επαγα-
πατριαμ6g, τα o16δια ψετεγxατ6oτασηζ, oι xαν6νεE ξωr{g oτov πρo-
oφυγιx6 xαταυλιαμ6 κ.o.x. To διxα(ωμα αυμμετομig 61ει ιiμεη α16η
με ηγ ψυχoχoινωνιxtj ευημερiα. To διxα(ωμα αυμμετoμ{g ενδ61εται να

μηγ εγεQγoποιηθε( 6ταν τo παιδ( ε(γαι xαταβεβλημdvο, απoγoητευμ6-
νo li ανf αηo: τo παιδ( δεv μπoρε( να επεξεqγααrε( τιg πληqoφoq(εg
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χαι γα απoφααζει ρεαλιατιxιi. Η oυμβoυλευτιxf αποoxοπε( oτην ε-

ξιiλειψη τηg αγωvfαg χαι cπηγ εxπα(δευoη τωγ παιδιι6γ γα απoQQo-

φotlν απoτελεoματιx<i τιg πληρoφορ(ε g.

oμιtrδεg ατιiqιξη5: EνΘαρρι1νεται η δημιoυqγ(α oμ<iδωv oτr{qιξηg που
παq61ουv ατα παιδιιi τηv ευxαιq(α vα μιλriαoυν για πρoβλr{ματα χαι
τoυg τq6πoυζ πoυ τα αvrιμετωπζουν. E[ναι ημαvτιχ6 γα χαταγooιiγ 6-
τι δεγ εfγαι μ6να xαι ιiτι δεγ ε(γαι υπειjθυγα για 6,τι τoυg αυν6βη. (Bλ'
oτην αυvd1εια ατo xεφd'λαιo: Πρoτειν6μενε9 δρααrηρι6τητε9).

Amwιiδευτα Παιδui

Η απoxατιiοταη τηζ φυoιολoγιxljg ξωr{g γιατα ααυγ6δευτα παιδιd, α-
παιτε( τηv ιiμεoη 6ναqξη τωγ πQοσπαθειι6ν αναξfτησηζ τωγ γoν€ων τουE.
'Oταγ εγτoπζovται οι γoνεig r,] η oυγγενε(g, τα παιδιιi 61oυv ανιiγxη οτr1qιξηs

γιατη διατriqηη τηζ επιxοιγωγ(αg μαξ(τoυg μd1ριτην αυν6νωη (Bλ. επ(oηg
τo Κεφιiλαιo 10 για τα Aoυv6δευτα Παιδιιi).

Η απειλr{ αε βιiqog ηg ψυχoχoιγωνιxr{g ευημερ(αg ε6ναι μεγαλιπεqη 6-
ταν oι διαταρα16g μεταξιi τoυ παιδιoιj xαι τoυ xιiqιoυ υπεtiΘυνoυ για τηγ φQo-
vτiδατου ri μεταξιi του παιδιoιj χαιηζ oιχoγdνειαg ε(ναι μαxρο1ρ6νιεg xαι αυ-
νε1ε(g. H απι6λεια τηg μι1ναg ηηυπoxcπdσταση τηg μιiναg ειδιxιi oε vεαqrj

ηλιx(α εxΘdτει τo παιδ( αε ooβαρd ψψoλoγιπ6 x(γδυγo. E(ναι xα(ριαζ ημα-
α(αg οι ρυΘμ(αειg για τηγ τoπoΘ6τηοη τoυ παιδιoιj αε υπoxατdατατη oιχογε-
vειαxti φqoντ(δα ri για τηγ ιiμεη oιχoγεγειαχf αυν6νωαη.

ΙΙΙ. BoηΘι6νταEτα παιδιd στηQ,ζoγταg τηγ oι}ioγdγεια

o xαλι1τεqog τρ6πο9 για ην πρoαγωγr{ ηs ψυχoχoιγωνιxι{g ευημερ(αg
τωγ παιδιι6γ ε(vαι η οτηριξη τωγ oιχoγεγειι6ν τoυE. oι πq6αφυγεg μεταφd-
Qoυγ στη 1ι6ρα ααιiλoυ τηγ πQoσωπιx6τητ6.τoυs χαι εξοqζovται με ιiλλoυg
πq6oφυγεg - αυγγενε(g, φ6λου9 xαι γε(τoνεg - πoυ παqαδooιαx<i αλληλoβoη-
θoιiγται. Mια oιπoγdνεια πoυ διαoπιioΘηxε rj πoυ βιι6νει μεγ<iλη αγωv(α εν-
δ61εται vα μηγ ιχαγoπoιε( πλr{ρωg τιg φυoιxdg xαι αυγαιαΘηματιxdg ανιiγxεE
τοw παιδιι6γ. Aυτ€E oι oιxoγ6νειεg 1ρειιiξovται αniqξη για ην αξιoπoiηη των
διxι6ν τoυg τε1νιxιiv αvτιμετι6πιoηg των πρoβλημιiτωv τoυg χαι για τηγ απo-
xατιiαταοη των δεαμι6ν τoυg.

Π 1 Διατιiqηη τηζ oιιloyεyειαιaig ενιiητα5; Eπιβιiλλεται dντοvη δριiαη για
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τη διατr{ρηη ηζ oιχoγεγειαxrjg εν6τητα9. Aνιiλoγα με ηγ περ(πτω-

η, η απειλri διιioπαoηgτηg oιxoγdνειαg xαιτα πqoβλ{ματα πoυ δημι-
oυqγε( αντιμετωπζoγται με τη oυμβoυλευτιxfi, τη διαoφιiλιαη πq6-
αβααηg oτηv απαα16ληoη ti με ιiλλεg μoQφdζ αQωγ{s.Tα μ6τρα για
ηγ πQoαγωγri η υγε(αg xαι ηg φυoιxηg αoφdλειαg τωv μναιπι6ν πqo-
οφliγωv oυμβιiλλoυγ αrr]γ απoφυγri τoυ αJτοχωQισμoιi ηg μdναg απιi τo
παιδ(. (Bλdπε επ(oηg τιg KατευΘυvτηqιεg oδηγ(εg τηg'Yπατηg AQμo-
oτε(αg για τηγ Προoταο[α τωγ Γυγαιxι6ν Πqooφιiγων α1ετιx<i με τιg
προτεινdμενεg δραατηρι6τητε9 για τηγ πρoαγωγr{ τηζ πQoσωπιx{g α-
αφιiλειαg των γυvαιxι6ν)'.

Avαξliτηοη τoυ γov6α πoυ 1ιiΘηπε:'oταγ η oιxoγdνεια διαoπιiται, ε-
πιβιiλλεται γα εγεQγoπoιηΘε[ η διαδιxααiα αναξητηαηg, η απoxtι6-
σταση xαι η διατ{ρηη τηs επιπoιγωγiαζ χαι η oιχoγεγειαχr{ αυνdvω-

η. Η ΔEEΣ μπoρεi να 1ειριαθε[ απoτελεoματιxιi πεqιπτι6σειE αγα-
ξr{τηoηs. Στην μoνoγoνεixη oιxoγdγεια διjoxoλα ιχαγoπoιorjγται oι α-
νd,γxεg τωv παιδιι6γ. Η απoυο(α τoυ εν6g γον6α ημα(νει λιγoτερη πρo-
oταo(α xαι φρoντ(δα, λιγ6τεqη τQoφη ri ειo6δημα, απο1λεια ιxανoτtj-
τωγ χαι υπεQβoλιπf εργαα(α. Η ανηαυ1(α r{ η λdπη για τoγ απ6vτα γo-
γ6α επιτε(γει την αγων(α τηg oιxoγ6νειαg.

ΣniqιξΙι ηE oιxπγ€νειαg: Aπoδ(δεται πqατεqαιιiητα αrη αn{ρξη ταw γo-
γdωγ παιτιυγ υπειiθυνων φqovr(δαgτων παιδιι6ν ιδαrε γα ιχαγoπoιηθοιiv
oι αυναιαΘηψατιx6.g ανιiγxεg xαι oι αvιiγxεg αν<irπυξηE τωv παιδιιilν
τoυg. Eπ(οηg, αναγvωqζoγται oι ανdγxεg των γov6ων. Eνεργoποιε(-
ται xιiθε πqoοπdΘεια διατr{qηηg ri απoxατdoταηζ τωγ διxτιjωγ υπo-
οτηqιξηg τηg οιxoγ6νειαg. Oι oιxoγενειαx6g oμιiδεg πoυ επιθυμoιiγ γα
ξoυν μαξ( πρ6πει γα βoηθoriνται για τo oxoπ6 αυτ<j.

Moνoyoνε'ix6E oιxoy€νειαE: Eπιβιiλλεται η ιδια(τερη αn1ρξη αtπιiγ τωγ
oιπoγενειι6ν, ειδιx6τερα ατιg xαΘημεριν6g υπο1gεc6σειζ τoυζ (6πω9 η
αvoιπoδ6μηη τoυ xαταλιiματog, η αυλλoγιj νεqoιi xαι ξυλε6α9, η xη-
πoυqιxri xλπ) xαι αrη φqοvτ(δα τωγ παιδιc6γ. Π.1. ο πατdραs πoυ φQo-
ντζει τo παιδ( του δεγ ε(γαι αυνηΘιoμ6vog oε oιxιαxdg δουλει6g xαι
xατιi αυγdπεια δεν d1ει την ιxαν6ητα να ταtoει τo παιδ( αωαrιi.

Απoμoνωμ€νoι yoνεtg:'oταν oι γονε(g ε(vαι xoινωνιxιi απoμoνωμdνoι,
εvδ61εται να 1qειιiξovrαι αn{ρξη για να ιxανoπoηαoυν τιg ανιlγxεg α-
νιiπτυξηg τωγ παιδιι6γ τoυg. Πρ6xειται για ανιiγxη ιδια(τερα ιiιτονη
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αroυE πρ6oφυγεE πoυ ξoυν oε π6λει9: η xατoιπ(ατoυg μπoρε(να ε[γαι
απoμαχQυσμ6vη απ' αυτr{ν ιiλλων πρoαφιiγων xαι απ6 τογ τ6πο παQo_

1rjE xoιvoτιxι(lv υπηρεoιιilν. Tα γλωooιxιi εμπ6δια επιτε(νoυν ηγ απo_

μ<iνωoti τoυg. oι πρ6αφυγεg πoυ διαμdνoυv oε πdλειg ενδι11εται να
1ρε ιιiξoνται πgooβιiοιμεg xoιvoτιx6g υπηρεα(ε g.

Δixτυα oτιiqιfu1E των yoν€ωu.' Η ogγιiνωoη διxτυων αrriριξηg των γoν6_
ων oυμβιiλλει απoτελεσψcnιx6' αrη βελτ6ωoη τηg φρow[δαE τωγ παι_
διι6γ. Oι γovεfg εxπαιδειjοrπαι στην ανιiπτυξη των ιδιαιτdqωγ ιχαγo-
τtiτων πoυ απαιτοιjγται για ηγ εxπλ{ρωη ηg υπo1qdωηg φρovτ(δαE
τωγ παιδιι6γ τoυg. Π.1. oι χoιγωγιχo( λειτoυργo( ατo Mαλιiουι δ[δαξαν
αrιg γυνα(xεg πριiαφυγεg απ6 τη Moξαμβ(xη βαoιxdg φροvτ(δεg των
παιδιι6ν χαι τιE βoriΘηoαν να αναπτιiξoυν ιiλλεg εxπαιδευτιx€g ιxαγ6-
τητεg. oι γυναfxεg 6γιναν Aρ1ηγo[ oμιiδων xαι δημιoυργr{θηxαν Koι-
ν6ητε9 Γoνdωγ πoυ δια1ειρξοvταν x6vτqα παιγνιδιoιi για παιδιιi πρo-
o1oλιxr{g ηλιx(αg.

Πqοετoιμααiα των oιι't'oγενειeiτ για τη αυν€νωοη; H oυμβoυλευτιxιi δι-
ευxoλfνει τηv αυν6νωη ιiταν η oιxoγdνεια λ6γω διιiοπαηg ξει 1ωρι-
ατιi για μεγ<iλo 1ρoνιx6 διιiαημα. Oι γoνε69 βoηΘorivrαι vα γνωq(αουν
f να xατανoriooυν πι69 dξηααν τα παιδιd τoυ 5, πιilgνα 1ειρζoνται διi-
oxoλε g σlJ μπεQ ιφoQ 69 τoυ g xαι πιilg ν α τα oτη q ζoυν.

tV. Boη Θ ι6 ν τ 0"ζ τ.' παιδιd συγδQdμoγτ α E τηγ x'oJν 6τητ (''

Η xοινιiτητα εiναι Θεμελιι6δoυg ημαo(αg για τα παιδιιi, επειδrj oι ε-
νrjλιxεg ε(ναι ημαvτιxo( αηγ παΘημερινr{ ξωr] xαι πρoαrαο(α τoυg. Aπoτελε(
τo αιiατημα ατr{ριξηg τηg oιxογ6νειαg εν ευρε(α εγγoiα.

Aυτιiρxεια: E(γαι ιδια(τεQα σημαvτιχ<l για τιg πρoαφυγιxd6 οιxογι1νει-
εg xαι xoιν6ητεg να αναxπjσoυγ ηγ αυτιiqxειιi τoυg. Η ευxαιρfα να εi-
γαι o xαΘιjγαg υπειiθυνog για τη ξωf τoυ oυμβι1λλει Θετιπιi σtηγ πγευ-
ψαπιxηυγε(α, 6ταγ τo αυvα(oΘημα τηg αδυναμ(αg πρoxαλε( ανηoυ1fα
xαι εξoυΘ6vωη. KαΘoριατιxr{g ημαo(αg ε(ναι η ελευΘεq(α xυxλoφo-
ρ(αE xαι το διxα(ωμα ατην απαo16ληη { oε ιiλλεg μoQφ6ζ αυτιiqxει-
αE'

Συμμετoμi: Η διευρυμ6νη αυμμετo1r{ των πqooφι1γωγ πoυ διαμιΞνoυv
σtoυζ χαταυλιαμotig, ατo α1εδιααμ6, ατην υιoΘ6τηη αποφιiσεωγ' στγlγ
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εφαρμoγr{, ατη δια1ε(ριη χαι σηγ αξιoλ6γηη 6λωγτωγ μdτqων βor{-
Θειαg ε(ναι απoφασισιιxrig ημαο(αs για τηγ ιxανoπο(ηoη τωγ αγα-
γxι6ν τoυg.

AνιiδoγεE oιxoy6νειεE: Tα πεqιoα6τερα ααυν6δευτα παιδιιi απoλαμ-
βιiνoυνη φρovτ6δαηg xoιν6τηταg με τηγ αυθ6ρμηη ιiτυπη εφαρμo-
γrj του Θεoμoιi ηg ανιiδo1ηg οιxoγdνειαg. Ewoπζovται οι ανιiγκεg των
ααυγ6δευτωγ παιδιι6γ χαι τωγ ιiτυπωγ αvιiδo1ωv oιxoγενειc6ν.

Σ1okio: E(γαι τo xαταλληλ6τερo περιβιiλλoγ για ηγ ιπανoπο(ηoη των
αvαγxι6ν αvιilττυξηg τωγ παιδιι6γ. Tο α1oλε(ο βoηΘιi το παιδ( γα xαλ-
λιεργr{αε ι η δη μιουqγ ιx6τητιi τoυ xαι γα αγαπτιjξε ι τιg xo ιvωνιx6 g τoυ
ιxαν6τητεg. oι διiαπαλoι εxπαιδειjoιπαι ι6ατε να διαβλdπoυγ τα ση-

μ<iδια τωv oυναιαθηματιxι6v πqοβλημιiτωv χαι γα βoηΘoιiν τα παιδι<i
να μιλοι1ν γυα τιg εμπειρ(εζ τoυE.

Αμηατiα xαι 2.oινoτι2cιi απoδoψιi: Για τα παιδιιi πoυ εξαναγxιiξovται
οε οτρ<iτευoη πqoβλ6πεται η 1ορrjγηαη αμνηoτiαg, η απoατριiτευoη
1{,αι η απoχατιiαταοrjg τουg 6πωg xαι για τoυζ ενrjλιxεg αrρατιιlrrεg. Mε-
τ6' απ6 6ναv εμφriλιο π6λεμo εvrεfγoιται oι πρoαπιiθειεζ για τη συμ-

φιλ(ωη τηg xoιν6τηταE ι6ατε αυτιiτα παιδι<i γα επανεντα1Θofγ σ'αυ-
τ(ν. (Bλ. επ(ηζ Κεφιiλαιo 7, oελ 85, γιατηγ xατιiταξη ατο ατqατ<i).

Bλ6πε επΦE xαι τo Kεφιiλαιo 3 για τoν τρ6πo βoι{Θειαg τωγ παιδιrilγ
αυνδριiμovταζ την xοινιiτητα.

V. Παgατεταμdγη παQαμογli στoγ πQoσφυγ]χ6 nα1αυ1ι.σιL6

Η αυvαιοθημcιτιxηανdτττυξη των παιδιι6v επηqειiξεται αqνητιx<i απ6
η μαxρoxρ6για παQαμoγf αro τε1νητ6 περιβι1λλoν του πQoσΨυγιxoιi xιivrρου
r] xαταυλιoμοιi, 6πoυ oι δραoτηqι6τητε9τη9 φυoιoλoyιx€gξωηg ε(γαι αγtj-
παQχτεζ. Tα παιδιιi πρ6αφυγεg ατεροιivrαι τηg ελευΘεqfαg xfuηoηζ' μεγαλι6-
νουν εξαρημdvα απ<i η φρovτ(δα xαι η αn{ριξη xαι αυμιi ξoυν οε oυνθτiιεg
φτι61ειαE χαι υπoαπασχoλοι1μενα. H oιπoγεvειαxτ\xαπ6oταη χαι η περιo-
qιαμ6νη xαΘημεριvr{ απαα1ι5ληη τωv γoν6ωv χαb ηE πqoαφυγιxlig xοιν6τη-
ταg 61oυν αλλιiξει, τα παιδιιi γoιι6θoυν 1αμ6να xαι απoμονωμ6να xαι xυρ(ωg
οτερoιivrαι τα παραδooιαxιi πρ6τυπα ρdλων.

Tα παιδιιi υπoφ6ρoυv απ6τιgxαταατqoφιxdg oυν6πειεg πoυ επιφιiρει
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στηγ ευημεQ6α τωγ ενηλ[xων μελι6v τωγ oιχoγεγειι6ν τουg η παρατεταμdνη
παραμoνri στoυt πQoσφυγιxoιig xαταυλιομoιig. Η παρατεταμ6νη παqαμoνri
ατoγ xαταυλιoμ6 εvδd1εται γα oδηγriοει τα παιδιιi oε αxραiεg συμπεQιφo-

ρ6g: ε(vαι παΘητιxιi χαι υπoταγμ6να t] επιθετιx6"xαι βiαια. Tα αποτελιiομα-
τα για τoυE εφf βoυg, ιδια(τερα ιiταγ εiγαι ααυν6δευτoι, πρoxαλofν xατιiΘλι-
ι|.rη, απιiΘ ε ια, τdσ ειg αυτoxτoν(αE, oδηγοιiν oε εγxλη ματιxri αυ μπεριφoQd,
χafση ναρxωτιπι6ν, πoυ oυ1νd, αγταγαxλοtjν τηv 6vτovη αγωv(α xαι απελπι-
o(α πoυ επιxρατε( ατηγ πQoσφυγιxt] xoιv6τητα εν γdνει.

'oταν τεχυx6'τα παιδιιi πρ6οφυγεg εγxαταλε(πoυν τoυζ πQoσφυγιxoιlg
xαταυλιομor1 g, αντιμετωπξoυν ου1νιi αοβαqιi πqοβλf ματα πρoααρ μoγf g.

Aυτιi παρατηρotiνται xυρ(ωg oε 6oα γεννr{Θηχαγ στογ χαταυλιαμ6 xαι d1oυν

ξrjαει α' αυτ6 το τε1νητ6 περιβιiλλoν.

Πφιβιiλλιν τoυ xαταυλιoμοιi; 'σταγ δεγ απoφεriγεται η παραμoνri ατoν
xαταυλιoμ6 υιoΘετotivται μ6τρα πoυ επιτρ6ποιrv αιιg oιxoγ6vειεζ χαι στιE
πρoαφυγιxdg xoιν6τητεg να ξr{αουν οε 6οo τo δυγατ6γ φυοιολoγιx6g
oιxoνoμιx6g, xoιvωνιxdg xαι πολιτιομιxdg αυνΘr(xεg. Tα παιδιι1 επω-

φελoιiνται απ'αυτdg τιg αυνΘrjxεg διαβ(ωoηE. Tα πq6τυπα τηζ πQοη-

γοιiμεvηg xoινoτιxf g ξωf g μπoqofγ γα απoxαταoταΘoιjγ με τιζ oιχo-
νoμιx6g δραατηqι6τητεζτωγ ενηλ(xων, με τηγ χηπoυgιxrj, με εqγαατf -

ρια εππα(δευηE χαι παQαγωγr{g. Eπιβιiλλεται η διαοφ<iλιη πρ6oβα-
oηg τουλιi1ιαroγ ση oτοι1ειι6δη εxπα(δευαη. Η πρ6αβαοη oτov "6ξω
x6oμo>, επιτq6πoνταE την ελευΘερ(α xυπλoφoρ(αg εxτ6g τωγ χαταυ-
λιαμι6ν, ε(vαι εξαιρετιxιi oημαντιxτi γιατα παιδιιi.

YΙ. Πqoτειγ6μεγεg Δqαoτηqι 6τητ εE

To 6μπειρo οε Θ6ματα παιδιxrjg μdqιμναg πρoοωπιx6 αυμβιiλλει ατη
αυμμετο1ri τωv πρooφιiγων γoν6ωv χαι τωγ μελι6v τηg xoινdτηταζ σto σχε-
διαoμ6τωv δρααrηριoτ,]τωγ πoυ αναφ6ρovται oτη αυνd1εια. To πρooωπιπd
πoυ απασχoλε(ται με τoυζ πρ6αφυγεg ενημεqι6νεται για τιζ αq16g xαι την α-
νιiπτυξη τoυ πρoγριiμματoζ. H oυμμετο1r( vεαρc6ν πρooφιiγων οε αυτιi τα
πρoγριiμματα αυμβιiλλει σrηγ πQoαγωγri τηE oυν61εια9 τηg ταυτ6τηταζ χαι
τoυ πoλιτιoμoιj. Tα μεγαλιiτεqα παιδιιi ενΘαρριivoνται να μιληαoυγ για τιE
τραυματιx6g τoυ g εμπε ιρ(ε g.

Oι δραoτηqι6τητεg αυτ6g πρ6πει να πρooιδιιiξoυν oτoν πoλιτιομ6 των
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πρooφriγων παινα αξιoπoιorjντιE διαθιiοιμεgτoπιx6g πηγdg, υλιx6g xαι ιiυλεg.
'Βτση εντoπζovται τα παιδιιi πoυ d1oυv πqoβλιjματα αvιirττυξηg, αυναιοθη-

ψατ ιτι6 fi ιpυ 1oλογ ιx ιi.

Παραδεiγματα των δραατηριοτriτων χαι τωγ αvτ(ατoι1ωv ηλιxιαxι6ν
oμιiδων:

K<iτω του εν<i6 dτουg oι δρααηρι6τητε9 για τoυζ γoνε(g χαι τα παιδι<i πε-

ριλαμβιivoυν αoxηoεtg αvιiλoγεg τηg βρεφιxιig ηλι-
x[αg: πqoαγωγr{ του Θηλαoμoιi, αvιiπτυξη παι ενδυ-
νιiμωη ηg μητριxι,jg α16ηg xαι ξηπ,]ματα διατqοφig.
Aυτdg oι δqαατηρι6τητεs πQαγματοπoιodvται αε xλι-
νιx6E υγε[α6 η oε x6vτρα διατqoφrig 6πoυ d1oυν πρ6-
σβαη 6λoι oιγoνε(g.

1 6ωg 4 ετιilν Πρ6xειται για δqααrηρι6τητεg ηg πρoα1oλιxlig ηλι-
x(αg πoυ πεqιλαμβdνoυγ τη φι1λαξη xαι απαα16ληη
τωγ παιδιιiν πoυ oι γoνεfg τoυg εργιiξoνται rj παqα-
xολoυΘoιjγ επιμoQφωτι}ι<i μαθriματα η αδυνατοιiν να
φροvτζoυν τα παιδκi τoυE λ6γω των πρoαωπιxι6ν τoυg
ουvαιoΘη ματιxι6γ δυοxoλιc6γ

5 6ωg 10 ετι6ν Παιγν(δια, χoQdE, μουοιxη, ξωγραφιdg, α1dδια, εξι-
ατ6ρηοη ιoτoριι6v παι τραγoιiδια με μιxρdg oμιiδεg
παιδ ιι6γ. Aυτ6 g o ι δραατη ρ ι 6τητε g ενoωματι6νoνται
οτα πqoγριiμματα δημoτιxr{g εxπαiδεUσηE f πQαγμα-
τoπoιoιjνται εξωo1oλιxιi, crπ6τε η ogγιiνωη χαι η ε-

φαqμoγri τoυg ανατ(θεται ατoυg ενrjλιxεE πq6oφυγεg.
Tα μεγαλι1τερα παιδιιi μαΘα[νουν να βoηΘoιiν τα μι-
πρ6τερα.

11 €ωE 17 ετιΙlν Oι δραατηqιιiτητεg των oμιiδων τoνζoυν την ιoιiτιμη
αυμμετo1η αrηv αq1ηγ(α. Mεqιxιl παραδε[γματα ε i-
ναι o αΘ\τιομdg, oι oμαδιx€g αυξηττ]οειE χαι τα χoι-
νoτιxιi α16δια. Yπoαnηqζoνται oι 6φηβοι αην πορε(α
τoυs πQοζ τηv ενηλιxiωη μεουξητ{oειg θεμιiτων, 6-
πωg η αεξoυαλιxι1ητα, η πρooαqμoγr,i ατοv πoλιτιαμι1
τηg1ιiραg ααιjλoυ καιη βoriΘεια αηγ εξει1ρεη απα-
qι5ληαηg.
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VΙΙ. Mεqιxιi π αιδ ι,ιi 6γoυν αν &γ nη Eιδιπ ευ μ6ν εE Yπη q εοiε 5
Oι ειδιxευμιJνεg υπηρεα(εs li η εξειδιxευμdνη μετα1ε(qιoη ε(ναι xα-

Θoριαrιxr{g αημαo(αg, επειδr{ τα παιδιιi πq6oφυγεg υπoφdρoυν απ6ταxcιτα-
ατροφιxιi αποτελdαματα τωγ τQαυματιxι6ν βιωμιiτωγ τoυζ. YιoΘετoιjγται αυ-
οτf ματα για τoγ εvτoπιoμd αυτι6γ τωγ παιδιι6γ μdοω των o1oλε(ωv, τωγ ιλι-
νιxι6ν, των x6ντqων διατqoφ,jg. Mεριx6g προτειν6μενε9 δρααrηριdτrητεζ για
την πρ6ληιpη, τo χαQαχτηριαμ6 xαιτη μετα1ε(qιη περιγριiφηxαγ σ[o πQοη-

γoι1μενo xεφιiλαιo.

Tα παιδιι1πoυ υπoφdqoυν απ6 oυγαιαΘηματιxti αγων(α t{ πιlευματιxι1g
διαταqα1dg επωφελotivται πατ<iλληλων πoλιτιαμιxιi υπηgεoιιiν rwευματιxtjg
υγε(αg xαι μετα1ε(ριoηg. Eπειδr{ μεριx6g τραυψατtx6.g εμπειρ(εg προxαλotiν

ψυ1ολoγιxιi πρoβλf ματα πoυ οφεiλοvται ιiμεoα ατιg αυνθr,!xεg εξορ[αg, πqo-
τε(γεται γα παρ61ovται οι α1ετιx6g υπηρεα(εg ατα παιδιd πρ6αφυγεg αx6ψα
xαι αγ δεγ ε(γαι διαΘ6αιμεζ για τoυζ πoλ(τεE ηg 1ι6qαg αα6λoυ. Παρι11εται αrα
παιδιιi αυμβουλευτιxf υπoατliριξη οε αυνΘrixεg oεβαoμoιi τoυg διxαιι6ματ6g
τουs αηγ αvιiqqωoηo.

Για ην υπoατrjqιξη αυτι6ν τωγ παιδιc6γ απoδ(δεται ιδια(τερη ημαα(α
ατη γλι6ooα, αιoγ πoλιτιαψ6 xαι ατα αrιiδια ανιiπτυξr{g τoυg.'Eται, oι παQα-
δooιαxo( γιατρo( μπoρε[ να oυμβιiλλoυν αποτελεαμαπιx6 aτη Θεραπε(α των
rrvευματιxc6ν διαταρα1c6ιlτωγ παιδιι6γ πρooφιiγωv.'σrαντo πρoαωπιx6 πγευ-

ματιxr{g υγε(αg δεν ε(vαι ειδιxευμ6vo ατιg αvrιδρdoειg oε xατααrιiαειg αγωv6αg
rj αε διαπoλιτιoμιxιi Θ6ματα χαι σrηγ α\rr(ατoι1η παταν6ηαrj τoυg, ελλo1ειiει o
x(vδυvog λανΘααμ6νη9 διιiγνωηg, πoυ πρoxαλεi πρoβλr{ματα αττ1ν εξειiρεη
τηg xατιiλληληg διαqxoιig λι1ηg για ηγ απoxατιiαταση τωγ πQoαφιiγων.

Ε ιδ ιxευ μ€ν εg Υπη q εα iεE : Ιδ ια (τε ρα τραυ ματιx 6 g ε μπε ιρ (ε g πoυ πQoχα-
λoιjγται απ6 την παqoυo(α τoυ παιδιod αε βαοανιoτr{ρια, απ6 τo βα-
oανιoμ6τoυ παιδιoιi, απ6η oεξoυαλιπri εxμετιiλλευη ι4 ιiλλεs μοQφ6ζ
β(αg απαπoι1ν ην παq6μβαη ειδιxευμdνoυ επαγγελματ[α ηg παιδιxf g

πνευματιxrjg υγε[αg. Πqοτε(vεται αυτ6g o επαγγελματ[αg να πρodρ1ε-
ται απ6 τo iδιο εθγιx6 υπ6βαθqο με αυτ6 των πρoαφfγων r,] τoυλιi1ι-
στoγ γα διαΘιjτει αγαrττυγμ6να διαπoλιτιαμιxιi πρoα6ντα. o ρ6λog τoυ
αυγ[oταται oτην dμεoη Θεραπε(α r{ αην xαΘoδfγηη χαι ατf ριξη των
μελι6ν τηg xοιν6τηταg r{ τηg oιπoγdγειαζ για τo οxoπ6 αυτ6.

Στα0φιi Πεqιβιiλλoν: To παιδ( δεv πρ6πει να απο1ωρζεται ηγ oιχo-
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γdvει<i τoυ t{ ηγ xοιγιiητα εκτ6g αν πρι1xεUται για πQοξπrιx6 μ6τρo ηg
xαxoπoiηoηζiτηζ παqαμ6ληαηg xαι xq[νεται αναγxα(o για λ6γoυE
πoυ αφoρoιiν τη θεραπευτιxt{ αγωγri.

Tο πqooωπιx6 τoυ παταυλιoμοι1 δεν πρdπει να απoγoητεtiεται, ειiν δεv
παq61εται η ειδιxευμ6νη φρovτ(δα πoυ 1gειιiξεται το παιδ(: κιiθε θετιxri ε-
νdργεια για την oμαλoπo(ηη τηs ξωr,]g τoυ παιδιoιj ε[ναι oημαvτιxr].



E Ψυ1oxoινωνιxηΕυημερiα



o

o

3.

4.

1.

Ψυ76oxoινωνιxη Ευημερiα E

Bιβλιoγqαφ(α

UNHCR. 1991 : Guidelines on the Protection of Refugee Women, Geneva,
UNHCR
wΗoruNΗCR. 1992. Refugee MentalHealth (Draft Manual for Field
Testing - MNΗ/PSF|92.7). Geneva: 'wΗo, Division of Mental
HealthΛJNΗCR
Jareg E., 1987: Ρsychοlοgical Factors in Relief Work During Famine and
Rehabilitation' J aregΕ', |9B7
Macksound, Mona. 1993. Helping Children Copewith Stresses of War: A
manual for Parents and Teachers. Neιγ Work: UNΙCEF
McCallin, Margaret.1993. The Psychological Well Being of Refugee
Children: Research, Practice and Policy Ιssues. Geneva: Ιnternational
Catholic Child Bureau (ΙccB).
McCallin, Margaret. 1993. Living in Detention. Geneva: ΙcCB.
Ressler, Tortorici and Marcelino. 1993. Children of War. A guide to the
Provisiοn of Services. NewYork: UNΙCEF
Save the Children. 1991. Helping Children in Difficult Circumstances: A
teachers manual. Ι-ondon: Save the Children.
Save the Children. 1993. Communicating \η,ith children: Development
ManuaΙ 2. Ι-οndon. Save the Children. Childto-Child and Children Living
in Camps. 1993. Edited by Claire Ηanbury. Lοndοn: The Child-to-child
trust.

Π ρ 6 x ε ιτ α ι y ια τ o εγχε ι Q [δ ι o o Πν ευ ματ ι xη Υy ε iα τ ων Π q oαφ'ιiyων >, π oυ €' -

7ει εκδoθεf oε o16διo yια τηv εξ6ταoη τηg απoδoτιx6τητd.g τoυ απ6 τα xα-
τ d τ6 πoυ g Γραφ ε [α τη g' Υπατηg Αρ μooτ ε [αg'
Aρθρo 19 τηE Σιjμβασηζ για τα Δ ιxαιcilματα τoυ Παιδιo'ιj: <cro παιδf διxαι-
o6ται πqoαταo[αg απ6 6λεEτιE μoρφ6g βIαE xαι παqαμ6ληαηg".
Διατ(θεται απ6 τo Γραφεio τηg'ΥπατηgΑρμoατεiαg oτηv Αθηνα'
Aqθqo 39 τηg Σ6μβασηζ yια τα Δ ιxαιι6ματα τoυ Παιδιoιj.



Kεφdλαιo 5

Yγεfu &' Διατρoφη

γι(Ι τ

κaοε iω6 i ο ι x α ι dτ or' ii& o Lnμ βdν ε ι i aι : λαλιi τ ε q o δυ -

θ€ μαiα','ψε{αq χαι aιαitiΦi/Φ (ιiρilρa 2a)η

To παρι1ν xεφιiλαιo πραγματειiεται Θιiματα τηζ

βαοιxrig ανΘqωπιoτιxrig βof Θεια, διατρoφrjg χαι υ-

γεiαE των παιδιc6γ πρoοφfγων. KαΘ6γα αtt' αυτ6'τα
Θdματα ε(ναι xα(ριαg ημαα6α9 για τηv υγε(α τωγ παι-
διι6γ. Tο διxαiωμα τωγ παιδιι6γ οε ανθριiπινεζ συγ-

Θr]xεg ξωηg χαι σε xατιiλληλεg ιατριxιlg υπηρεo(εg α-
vαγvωρζεται απ6 την Σι1μβαοη για τα Διxαιι6ματα
τoυ Παιδιotj (ιiρθqα 23,24 &27 ).

'oταγ τα παιδιd,, xρυι6νoυν, πειγοιjγ χαι στε-

ρoιiνται τη ατ6γη δεν αγαππjοοovται oωoτιi xαι γqri-
γoQα αQQωσταiγoυγ' Eιiν oι υπηρεo[εg πoυ αφoρoι1v
την τqoφf , την riδqευoη, την υγιεινtj τoυ περιβιiλλo-
γτoζ, τη oτ6γη xαι τη βαoιxrj ιατqιxri περ(θαλψη δεv
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πQoγQαμματζovrαι xαι δεν παq61ovrαι σωστd, τα παιδιιi ε(ναι τα πρι6τα πoυ
πιγδυγειjoυγ με θιiνατo.

To ξliτημα ηg υγε[αg xαι τηg διατρoφr{g πρdπει vα αvτιμετωπιoθε( πoι-
xιλ6τρoπα. Δεv μπoρε( να πεqιμdνει xανε(g 6τι ατιg πρooφυγιx6gxc:rπαaι6-
oειg μ<1νεg η ιατριxli εξειδ(xευη xαι η τε1νιxrj υπoαrr{ριξη διααφαλζoυν ην
xατιiλληλη υγε(α τoυ πληθυoμoιi. Oι xαΘoριατιxo( παριiγovτεg τηg υγε[αg των
παιδιοiν αφoραιlν ην τροφj, τo νερ6, ην ηιειυj τoυ περιβιi"λλovτog xαι η αrd-

γη. 'oταv η τqoφri δεν ε(vαι η xατιiλληλη, το xαθαq<i νεριi oπαvζει, η υγιεινrj
τoυ περιβιiλλοvτog αδι<iφoQη χαι η cτ€γηαxcιτ6λληλη, τα παιδιιi πρ6oφυγεg
επτ(θεvται oε εξαιρετιxιi μεγιiλo πoooατd ατoγ x(γδυγo τωγ ασΘεγειι6γ xαι
τηg Θνηαιμ6τηταg.

Ι. N εqιi, υγιε ]γti τoυ π εQ] β &\\oν τ o g, σ τ 6yη }iα] Qoυχισμ6 s

Η xαταλληλ6τητα τoυ π6αιμoυ νεgoιi, των ρυΘμ(oεωγ τηζ υγιεινrig, η
αυτι1ρxεια τηg oτ6γηg xαι η διαθεοιμ6τητα βαoιxc6ν υλιxι6γ αγαΘι6ν για τα
παιδιιi πρ6oφυγεg αξιoλoγoιiνται απ6 την αρ1r{ τηg xρ(oιμηg πqooφυγιxτiE
xατιiαταηg. Αγ xαι η εxτfμηη των αναγxc6γ δεγ απαιτε( ιδια(τερη εξειδ(-
χευη, η διαπioτωη των δυνατoπiτων ιχαγoπo(ηα{gτoυE απαιτε[ εξειδ(xευ-

η. (Bλ.Kεφιiλαιo L2,ΤεμιxrtYπoατtjριξη). Tα παραxιiτω ατοι1ε(α ε(γαι α-
ναγxα(α για τo α1εδιαoμ6 πρoγραμμιiτωγ πoυ αφoρoιiv παιδιι1:

Nεqιi xαι Υγ ιε ιτιi : Aπoδ [δεται πqoτε ραι6τητα αrηv εξαoφιiλιαη δ ιιiΘ ε -

αηg xαΘαρoιi νερoιi xαι xατιiλλη\g υγιεινr{E. H διιiρρoια απoτελε(την
πλ6oγ αυνηθιoμ6νη xαι ooβαρ6τεqη απειλr{ τηg υγε[αE xαι τηg ξωr(6
των νεαρι6ν παιδιι6γ'

Nτεπιiζιτα υεqoιi: Tο μ6γεΘοE παι ο τtiπog τoυg λαμβιiνονται υπ6ψη
σroυζ χαταυλιoμoιig χαι στιζ εγxατααrιioειg 6πoυ τα παιδκi μεταφd-
ρουν vερ6 απ6 oυλλ6xτεg νερoι1 αrα οπiτιατoυζ. Tα παιδιιi δεν μπoρoriν
να ηxι6νoυν χαι να μεταφ6ρoυν βαqιιi φoφiα'

Πρoαταυiα αιιιi ατυ7ιiματα: Κcιτιi το o1εδιαoμ6 xαι την xαταοxευtj των
πηγαδιιiν, τωγ απoχετευτιxι6γ xαι ιiλλωγ εγxατααr6αεων πoινf g ω-

φελε(αE oυνειτιμιiται xαι απoδ(δεται η αγαγχα(α προooμ{ στηγ πQo-
στασ(α τωγ παιδιι6γ απ6 ατυ1rjματα.
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N φιi γ ια τ ι5 βαα ιx€g ανιiγnεg; Πρoτε qαι6τητα d1ε ι τo π6οιμο νερ6 πoυ
παρ61εται ατην xoιv6τητα λ6γω των ιiμεoων αυγεπειι6γ σrηγ ευημε-

ρfατων παιδιc6γ. To xαλ6 νερ6 εiγαι oυαιαατιx6 αrα αυμπληqωματιx<i
xdvτρα διατροφ(g, ατα x6vτρα υγε(αE χαι σtα α1oλε(α. Για περιααιi-
τερεg πληρoφoρ(εg 6ooν αφοριiτo νερ6 βλ. UNΗCR's, Water Manual
for Refugee Situations'.

Tα παιδιιi μπoqoιiν να βoη0ιiooυν: To πρdγqαμμα υγιειvrig τoυ πεQι-

βdλλoντog υπoατηρζεται χαι αυγοδειjεται απ6 εxπαιδευτιxιi προ-

γρ<1μματα για ην υγε(α. Tα παιδιιi μποqoιiν να βoηΘτiοoυν ατη διατr{-

Qηση τηE xαΘαρ6τηταgτoυ νερoιi, oυμβdλλoυν ατη διιiδoη του μηvr5-

ματoζ σrα ιiλλα παιδιιi χαι σ[ιE oιxoγιJνειdg τoυζ για xαΘαρι5, ασφα-
λdg νεq6 xαι xατιiλληλεg αυνriΘειεg υγιεινrig.

Διααφαλξovται η διαΘεoιμι5ητα xαι oι xατιiλληλεg αυvΘr{xεζ στdγηζ
xαι περιβιiλλovτog, απoδ(δoνταE ιδια(τεqη προαομ{ αro 1ι6ρo, ατην ιδιαπιxrj
ξωr{ xαι ατην αoφιiλεια. Eιiγ η σ16γη xαι ο περιβιiλλων 1ι6ρo9 που εxμεταλ-
λεrjoγται oι πρ6oφυγε9, ειδιxιi ι5ταγ oι oιxoγ6νειεg εiναι αναγxαoμ6νεg να ε-

ξυπηρετorilπαι σtιζ iδιεg εγxατααrιiαειg xoινrjg ωφελε(αg, ε[vαι ανεπαρxε[g

για τoγ πολυπληθη πληΘυoμ6, παραβιιiξovται 6λεg oι πρotiπoΘdσειζ τωγ αγ-
Θρι6πιvων αυνΘηxι6ν διαβ(ωηg, oπ6τε oι oιπoγι1νειεg δεν μπoρor1ν να διατη-

ρι{oουν επ(πεδo oμαληg oι1{,oγεγειαχfs ξωf s xαι oτερoιiνται τιs ελιi1ιoτεg
αυνΘfxεE αεβαoμoιi τηg ιδιιυτιxrjg τoυg ξωr{g (Bλ. επ(οηg Kεφιiλαιo 4 για την
Ψυ1oxoινωvιxf Eυημεq(α).

Λαμβιiνoνταg πιiντα υπdιpη τηγ ευημεQ(α τωγ παιδιι6ν, εiτε d,μεoα ε[-
τε ωg oυν6πειατωγαrιειλι6ν αε βιiρogηζ πQoσωπιxr{g αoφιiλειαgηg μητ6ραg
ταυg,ταxατ6'τ6πoυg Γραφε[α υιoθετoιjγ αυαn1ριi μ6τρα για ηv πρoαγωμ,i αν-
Θριiπινων oυνΘηxι6v διαβ[ωηg, ατdγηs χαι τoυ μεγ6Θoυ9 τηg οιxογενειαxtjg
α16γηs.

Xιiqoι παιyν ιδιoιj xαι €xταoη : Η γ ενιx{διαρριlθμιη τoυ πgoαφυγυxοιl
xαταυλιoμoti πqιiπει να πqοβλ6πει παιγνιδιiτoπoυg xαΘι6E xαι 1ι69ουg
εξυπηρ€τηηg ιiλλων παιδιxι6v αναγxι6γ. Η διαθεαιμιiητα, η διαvoμri
xαι η θdη ηζ στ6γηζ, τoυ α1oλε(oυ, τωγ παιγνιδdτoπωγ, τωγ αυλλε-
xτι6γ τoυ νερoι1, τωv xι1vτρωv υγε[αg χαι τωγ 1ι6ρων ψυ1αγωγ(αg επη-
qειiξουvηv αoφ<iλεια xαιην ευημερ(ατωγ παιδιι6γ πqoαφιiγων. Σ1ε-
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διdξοvται dται ι6oτε γα πρoατατειioνταιτα παιδι6απ6 ατυf ματα, μα-
xρι<i απ61c6Qoυζ με xυκλoφoριαx6 πρ6βλημα, αγωγοιjg rjδQευσηζ χαι
1ι6ρουg αυλλoγr{g απoqqιμμιiτωγ x.λπ. o xαταυλιoμ<ig πρdπει να δια-

1ωρζεται oε εν6τητεg xoινoπjτων χαι σε oμιiδεg εvoπjτων' KιiΘε o-

μιiδα πqdπει να 61ει, ατo μ6τρo τoυ δυvατoιl, 6λε9 τιE βαoιx6E xοινoτι-
x€E εγxαταoτ6oειg εξυπηρ6ηηg των παιδιxι6ν αναγxιΙlν' 'Eτoι τα παι-
διιi βρ(οxovται xorrτιi oτoυE ξωτιxoιig τoυg 1αlqoυg xαι τoυg παq61εται
πρoοταο(α. Για η διαρqιiθμιη του παταυλιoμoιi αιlνεxτιμι6vται oι γε-
γιxo( πoλιτιαμιπo( παριiγovτεg xαθι6g xαι οι q6λoι παι oι xι}Θημεqιν6g
υπo1qει6oειg των παιδιι6ν χαι τωγ μητdqων τoυg, ειδιπ6τερα τωγ χoQι-
τοιι6γ. Bλ. επ(αηgτo Kεφιiλαιo 3 γιατoν Πoλιτιoμ6. Η 6λλεψη 1ι6ρoυ
για παιγv(δι αναγxιiξει τα παιδιιi γα απoμαxριiνovται απ6 τoυE γoνε(g
τoυg. 'Oταv oι πρ6οφυγεg απoμovιliνoγται ωE oμιiδα xαι πεqιΘωριo-
πoιoιivται, τα παιδιιi ταυg υπoφ6ρoυν απ6 ην ποιναwιxr{ απoμ6νωση χαι
αγαrτπjoαoυγ α\rτιχo ιγωγιx6g δρααττ1 ρ ι6ητε g. Για τη η μαo(α τoυ παι-

γνιδιori βλ. Kεφιiλαιo 4 για την Ψυ1oxοινωνιxf Eυημεqiα.

Aατ ιx€ g Π ε ρ ιo769 : Ιδιαkε qη προoo1ri αποδ[δεται oτιg υλιx€ g ανιiγxε g,

oτq ανιiγxεg ιiδρευηg, υγιειvι]g xαι oτ6μg τιυv παιδκ6v προαφ1γων πoυ

ξουν αε π6λειg. Oι πρooφυγιx6goιxoy€νειεζ πQoτιμoιjγ γα xατoιxoιjγ
οε αoτιx€.gπεριo16E xαι εξαιτiαg τηg υπερβολιxr{g dνδειαg παι ι1λλωγ

δυοxoλιιiγ πoυ α1ετζovται με τo xαΘεατι6g τoυ πρ6oψυγα μπoqε( να

ξoυν oε αυvΘf xεg πoυ Θdτoυγ οε x(γδυγo τη ξωη των παιδιι6ν τoυg. Oι
πoλυπληΘεiE oιxογιJνειεg χαι η συγεπαγdμενη 6λλειψη 1c6ρoυ πQoχα-
λoι1ν πρoβλriματα που πλrjττoυν τα παιδι<i, 6πωgπ.γ. πεqιoρζoυν τιg
δυνατ6τητε9 παιγνιδιoιi.

Poυψιoμιig: Tα παιδιd' πq6πει να ιi1oυν τoν xατιiλληλo qoυ1ιoμ6 xαι
οxεπtiαματα. Η 6λλειιpη αυτliE τηE oυαιαoτιxηE ανΘρωπιοτιx{s βoη-
Θειαg, αvαπληρc6νεται με αυλλoγιxdg μεθ6δoυg παqαγωγι,jg { απ6xτη-
orig τηE oτιE οπofεg αυμμετ61oυν τα παιδιιi xαι oι γovεig τoυg. Aπoδ(-
δεται πρoτεραι6τητα, αx6μα xαι oε xρ(oιμεg xαταατd,οειg, oτιg πoλιτι-
oψιx€gπρoτιμrioε ιE xαι παραδ6oε ιg.

Κρi o xλ iμα: Tα παιδ ιιi 1q ε ιιiξovται xαλιiτερo xαι αποτελεoματιx6τε ρo
ρoυ1ιoμ6 απ6 τoυE ενriλιxεg. Η αι.l1νli 6λλεψη ξεαrι6v 1ειμωνιιiτιxων
ροιi1ων xαι xατιiλληλη6 διατροφr(g xαΘιοτoriγ τα παιδιd, ευd,λαπα ατo
xρrio. Πιθαν6ν να 1ρειιiξovται υπγ6oαxoυg li επιπλιjoγ oxεπιiαματα'

Ξ

Εl

Ξ



Ξ

Π

Υyεiα&ΔιατQoφη E

Kαταβιiλλεται xιiθε δυνατr{ πqooπιiθεια για ην υιoΘdτηη xαι τη δια-

Φρηη ηι,6γ xαι αvΘqι6πwαw αuνθηxι6ν διαβ(ωη g. Για η δη μιoυψ(α ηιε ινoιi
περιβ<iλλoιπog η 'Yπατη Aρμoατε[α χQησιμoπoιε( ωg oδηγ6 τα xριτιjqια πoυ
oυατriγει o Παγx6ομιog oψανιoμ<5E Yγειlαg. πoυ εxτ(Θεγται λεrπομερειαxιi ατo
UNΗCR's Ηandboοk for Emergencies' . Mεριxιi απ6 αυτιi ε(γαι:

Nερd: Πρoβλ€,πoyταt20 λ(τqα π6oιμoυ νερoιi για μαγε(ρεμα xαι π6η
ανιi ιiτoμo oε παΘημεqιvf βιiοη.

Στ€γη: Πqoβλ6πovταιτoυλιi1ιατoν 3,5 τ.μ. χ6Qog για xιiΘε ιiτoμo ανιi
xατιiλυμα xαι 30τ.μ. ανιi ιiτομo σTηγ ευριπερη πεqιoμj ταυ xαταυλιομα6.
oι αυτdg πρoδιαγραφ69 δεν πεqιλαμβ<iνoυν παιγνιδ6τoπoυE xαιγιil-
ρoυg ιiΘληoηg.

Υγ ιε ινιi : Πρo βλdπεται τoυλιi1ιατoν 6ναE 1c6qog υγ ιε ινrj g αv 6' 20 6τoμα.
Πqoτιμι6vται oι oιχoγεγειαx6g εγxαταoτιioειg υγιεινrjg πoυ εξυπηρε-
τoιjγ 6-8 dτομα'

ΙΙ. Tqoφf }iαι ΔιατQoφtf

Tο μoναδιπ6 α(τιo υι|-rηλorj πoooατoιj παιδιxfg θvηoιμ6ηταE αιιg xρ(-
σιμεζ πQoσφυ γ ιx6g xαπαaτιiαε ιg ε (ναι o ι αxατιiλληλε g με ρ 

(δ ε g τρoφr{ g' Στoυ g

ενr{λιxεg πρ6σΨUγεζ ανlixει η πρωταρ1ιxrj υπo1q6ωη παqo1r{g τρoφηg xαι η
διααφιiλιαη τηg υγεiαg τωγ παιδιι6γ τoυE. Σε παταατd,αειg αvαταραfig 6μω9
ε(ναι αυ1νιi αv(xαγoι γα ιxανoπoιliαoυν τιE ανιiγxεg τωγ παιδιι6γ για τρoφη xαι
xατιi αυγ6πεια απαιτε(ται παρdμβααη. Πρdπει να εξαoφαλζεται ατα παιδι<i
πρ6αψυγε9 η πατιiλληλη τρoφr], διαιτoLoyιx6'xατdλληλη, απoδεxτri xαι πλοrj-
oια. Η xαxrj διατροφr{ των παιδιι6γ πλfττει τηγ πγευματιxηxαt φυοιxrj ανd-
πτυξr{ τoυg γ\αLταxαΘιατd ευιiλωτα oε λoιμι6ξει9.

Κqιτιiqια: To Παγx6ομιo Πρ6γqαμμα Διατqoφfg εivαι η αρμ6δια oρ-

γιiνωαη των Ηνωμ6νωγ EΘγι6γ για τηγ ιxανoπoiηαη των βαοιxι6ν α-
ναγxc6ν τρoφηg,xαι η 'Yπατη Aqμoατε(α για ιiλλεg oυαιαoτιxdg αιlιi-
γχεζ πoυ απoxαλoιiιπαι αυμπληqωψατιx6,s oι βαοιxdg ανιiγxεg δια-
τQoφliζ περιλαμβιiνoυv: δημητριαxιi, λd,δι, ξιiχαQη, αλdτι, αλεoμ6νεg
τqoφ6g παι τρoφrj πλoιjοια οε πρωτε'iνεg, 6πωg λα1ανιxti, φαo6λια r{

ιpιiqι, xρ6αg σε ξηaf r{ xoνοερβoπoιημ6νη μoaφ1.Η αυμπληqωματιxι]
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διατgoφιi πεq ιλαμβ<iνε ι: φq dαxo xq dαζl ψιiQ ι, λα1ανιιιi, αρmj ματα xαι
μπα1αριxιi, γιiλα oε μoaφη ox6νηg xαυ μπιox6τα με υι}-lηλr{ περιεχτι-
x6ητα oε πραπεtνεE. o ρ6λo9 xαι η διxαιoδoα(α τοw Παγx6αμιoυ Πρo-
γριiμματog Διατqoφ{g χαι τηζ'Yπατηg Aqμoαrε(αg xαΘoqζoνται α-
π6 την αυμφωνfα πoυ υπoγqιiφηxε μεταξιi τωγ διjo οργανι6oεων τον
Ιανoυιiριo 1994'Κoπ6'τov o1εδιαoμ6 xαι ην παρο1τ]τqoφr{g αxoλου-
Θoιjγται oι <Guidelines for Calculating Food Rations fοr Refugees>'
πoυ υιοΘετriθηxαv απ6 τoυg διio oργανιαμοιig α6μφωγα με τιζ Συατιi-
σειζ τoυ Παγx<ioμιoυ Oqγανιoμοιi Yγε(αg χαι ηζ oργdνωηg για τη
Διατρoφi xαι τη Γεωργiα.

Eπiβλapη xαι Συττονιαμ69: H διατr{ρηη ι}tαγοπoιητιχoιi διατρoφιxori
επιπ6δoυ για τα παιδιιi πρotiπoθ6τε ι πoιιjητα xαι πoα6ητα ηg τρoφ{g
xαι πgdοβαη oε ιiλλεg ανιiγxεg,6πωgνεριi, ατιiγη, υπηqεα6εg υγε[αg,
6πωg εiναι o εμβoλιααμιig .ΗταιαιxηπαqαπoλoιiΘηση τωγ αυγεπειι6γ
τηg διατρoφηg,6πωg ε(vαι η αναιμ(α, τo αxoqβoιiτo, η πελιiγxqα, η ν6-
αog μπ6ρι-μπdρι rj xβαοιx6ρo αποτελε( αγαπ6oπαoτo τμr]μα τoυ συ-
oτliματog επiβλεψηg. O α1εδιαoμ6g τoυ 1ιiρη διατρoφr{g αυμβιiλλει
αrην αξιoλ6γηη ηE xατιiαταηg χαι σtroγ πQoγQαμματιομ6 τωιl ανα-

γxα(ωv παρεμβιioεων. oι δqααηριoτητεg αυτ69 μπoρor3ν να πραγμα-
τoπoιηΘotiν oε αυνεργαα(α με μη xυβερνητιx6E oqγανι6αειE, με τιζ χυ-

βερνr{oειg των 1ωρc6ν αα6λoυ, με τηγ'Yπατη Aρμoαrε(α χαι τηγ χoι-
vιiτητα των πρooφιiγων. o ι πε ρ ιoδ ιxιi g εxΘ6αε ιg γ ια τη διατρoφ ιιιη xα-
τι1αταoη του πQoσφυγιχοιi πληΘυομori xq(νοvται αναγια(εg για η δια-
πioτωαη τωv αναγxιiν. Γιατην απoτελεoματιxri παραxoλorlΘηη υιo-
θετoιjγται αυατriματα επ(βλεψηg ηg διατροφr{g xαι τηg υγε(αg.

Παgαιιoλoιi 0η αη - Ε π i βλειtlη : H' Υ πατη Αρ μoατε (α αε αυνεργαo(α με
τoυE επιχειQηoιαxοιiE αυνεgγdτεg ε(vαι αρμ6δια για τoγ xατιiλληλo
χαταμεQισμ6 xαι παριiδoη, τηγ απoΘf xευη xαι τη διανoμr,i τηg τρo-

φi g. Tο συσημα επ[βλεψηg τη g τρoφ{ g πqιfπει να εφαqμoοΘε ( απ6 ην
αQχli τηζ xρ(oιμηg πρoαφυγιxrjE xατιiατααη gxαπ6'προτ(μηη oτο 116-
qo διανoμr{g απιi πρooεxτιxιi επιλεγμ6νε9 oιxoγ6vειεg μετιiην παρα-
λαβri τηE τρoφ{g xαι λαμβιiνovταE υπιiψη ην πoαdητα ηg τρoφ{g τoυ
διxαιoιjvrαι ιjγαγτι αιπtjg πoυ τουg διανdμεται. Σε επftτεδo γoιχoχυQι-
αιi, αrιg dρειlνεg oυμβιiλλoυγ εgοrηματokiγια γιαην 1ρηση ηE τQoφiζ,
ην xατανιiλωη χ,αιτηγ πoo6τητα.

Ξ

Ξ



Π

tr

Ξ

Π

Υyεiα&ΔιατQoφη E

Εμπ6ριo ειδοiν διατρoφιi1: Eoφαλμdναυπooαηρζεται 6τι << το εμπ6ριo
τqoφiμωv ε(vαι αν6ητo"' H απoΘιiρρυνη απ6 εμπoριxdg δqαατηρι6-

ητε g δεν απαrελε ( πoλπιxfi τoυ αυαnj ματog των Ηνωμdvων ΕΘγι6v. To
γεγον69 6τι μεριxdg τqoφdE απoτελoιiν αvτιxε(μενo εμπoq(αυ xαι η ποι-
xιλ[α τoυ διαιτoλογ(ου δεν απoτελofν λ6γo με[ωηE τηg μεg(δαg τρο-

φ'is.

H oωατιi τρoφιi: Μια ιiλλη παρεξr{γηη ε(ναι 6τι τα παιδι<i πq6oφυγεg

μπoρoιiν να διατρ€φοvται με oτιδrjπoτε. Για ην αντιμετι6πιη τηE χα-
x{g διατρoφr{g δεν απαιτε(ται μιiνoν η xατιiλληλη πoι6τητα xαι πoo6-
τητα: xαfριαg ημαα(αg ε(ναι xαι η πoλιτιoμιxri πρoααρμoγf χαι η χα-
ταλληλ6τητα τη5 τqoφig.

Yιoθετοιjγrαι αιζ πQoσφυytx€gxαταaιdoειg, ι6ατε γα οι6ξονται ξω6g
}iαι γα πρoλαμβιivεται η 1ειρoτι1Qευη ηg διατqoφljE των παιδιι6ν. Δεν μπo-
qoιiν xαι δεν πqιJπεινα υιoΘεηθoι1ν γιαγα υπoχαταοτriαoυvτιE αxατιiλληλεg

βαοιxdg μερ(δε g του γενιxoιi προγριiμματog διατρoφιig.

Συμπληρωματιxιi xαι Θεqαπευτ ιxιi: Tα επιλεxτιxιi πρoγριiμματα δια-
τQoφfζ διαxg(νovται oε αυμπληρωματιx<i παι Θεραπευτιxιi. Tα Θερα-
πευτιxιi απoτελοιiγ μ6τρα διιioωσηζ τηζ ξωrig για ooβαριi xαxo-δια-
τqεφdμενα παιδιιi xαι αυu{θωg oργανι6γorπαι απ6 xιiπoιoγ μη xυβερ-
νητιπ6 oργανιoμ6 fiτoπιx€goργανι6oειg με εξειδ(xευση στo Θ6μα αυ-
τ6.

Αρ7€g η g Επ ιkxτ ιni 5 Δ ιατqoφιi g : Η o gy ανωση χαι η δ ια1ε (ριη των ε-
πλεκτιxιiw προγgαμμιiταw διατρoφ{g πQ6πει να ενoωματωθεi ατα πρo-

γqιiμματα υγε(αg πoυ αφoρoιiv τη μητdρα xαι τo παιδ(, με αυατηρr{ βιi-
η τιg διαιτoλoγιxdg ανιiγxεg, διαoφαλζovrαE τηv xατιiλληλη διατρο-

φ4 για μια ευιiλιυτη oμιiδα πληΘυομor3 (παιδιιi, εγxrioυg γυνα(xεg,λ.ε-
1ι6νεE. Eιδιxr{ οημαα(α απoδiδεται επfuηgατουg πατdqεζ πoυ ανατρ6-

φoυν μ6νoι τoυg μωρd xαι μιxqd παιδιιi). Η xoιν6ητα χαι oι μητ6ρεg
oφελoυν να xατανotjαουγ τoγ α161o xαι τηv αvιiγxη τoυ πqογριiμμα-
τoζ χαι vα αvαλιiβουν τιg ευΘιiνεζ τoυζ αrο α1εδιαoμ<i ιαι ατην oργιi-
νωoη. Tα επιλεxτιxιi πρoγριiμματα διατρoφ(g αvτιμετωπζovται στογ
πQηQαμματιαμ6 ηg υγε[α g xαι 6γι τηg πqdνοιαg xαι επιβιiλλεται να πε-

ριλαμβιiνουν xατιiρτιη οε Θdματα υγε(αg xαι παιδε(αg διατgοφ{s. Πι-



θαγ6γ τελιxιi τα παιδιι1 πoυ λαμβιiνoυν oυμπληρωματιxf διατqoφri να
d1oυν λιγοτεQη τQoφli ατo απ(τι. H διιαιoλογ(α που πρoβιiλλoυν οι γo-
νεig ε(ναι 6τι τo παιδi διατq6φεται rjδη πολιi xαλιi ατην xλιιrιxri. H πα-

ραxoλοrj θηη oυ μβιiλλε ι ατην αποτε λεoματιx6τητα η g αυ μπξQω μα-
τιxι{E διατρoφr{g, εξαoφιiλιαη dτι τo παιδ( διατq6φεται με τηγ χαγoγι-
xη μεqiδα.

Φ;iβQ$g,,,

Κα(ριαg oημαα(αg οτιg xq(οιμεg πρooφυγιxι1g xαταoτ<lαειg γιατη δια-
oφ<iλιη ηE υγεiαE τωv βρεφι6v. Αιrn{ η μ6Θoδog διατqoφ{g εξαoφαλζει πλri-

ρη, υγιεινtj τQoφli γιατην υγιrj ανιiπτυξη xαι εξdλξη των βρεφι6v.

Πqoαyωyιi τoυ ilηλαoμοιi απ6 τιg μητ6ρε9 πρ6αφυγε9. Η παρoμ τρoφηg

διαoφαλζει την ενΘιiρρυγη χαι την διευx6λυγση τoυ Θηλαομoιi για
τo μεγαλfτεqo δυνατ6 1qoνιx6 διd,αrημα, ενι6 διαδo1ιxd, ειoιiγoτται
αυμπληρωματιxdg ατερεdE τgoφdg. Yπoατηρζεται η εxπα(δευση τωγ

μητdρωv πoυ δεγ μπoροιiν να "παριiγoυν αρxετ6 γιiλω διδιioxoιταg
τεg vα τoποΘετotiν αυ1νιi το παιδ[ ατo αr(Θog τουg.

Yπoατιiqιξι1: Γιατα βρ6φη πoυ oι μητ6ρεgτoυg πdθαvανr{ δεν μπoqorjν
να τα Θηλιiooυν η λι1oη ε6ναι η αναξljτηoη υποxατιiατατων μητdρωv
(παραμι1νεg) μεταξιi τηE xoιν<iτηταg που 61ουν riδη Θηλιiαει τα βρdφη
τoυg. Η παραγωγli του γιiλαxτοg μπoρε(να αJτoχατασrαθε6 με αυ1v6 πι-
π(λιαμα χαι με την ουμπληqωματιxrj διατρoφli των μητ6ρων. Αναξη-
τoιjγται oι παραδoαιαx€gxαι oι πoλιτιαμιx€gπραxτtκ6g τqoφr{E των

βρεφι6ν.

Yπoxατιioτατo τoυ μητQι}4oιi y ιiλαxτog: Aναξητιiται υπoxατd,oτατo μη-
τριxoιi γd\αxτogxαι η τρoφri δ(δεται ατο βρdφoE με xουτιiλι μd1ρι vα

βqεθεi παραμιiνα xαι γα απoχαταoταΘεi η γαλoυ1[α τηg μητ6ραE. Δi
δoγται oαφε(g oδηγ(εg για τηγ πQoετοιμασ(α xαι τo τι1ιoμα xαι εξα-
oφαλζεται η xαταv6ηorj τoυg απ6 τιg μητdρεg xαι τoυ6 οιxιαxotig βoη-
θoιig. AποΘαqριiνεταιη χafση μπιμπερd ητoτdιoμα με μπιμπερ6.

Εxπαiδευοη xαι Yπoοτιiριξη: oι μητdρεE πρ6οφυγεg εvημεριiνονται

γιατη σγ]μασ(α xαιτα oφdλη τoυ Θηλααμοιi ατα xdιτρα διατqoφrig ri o-
πουδ(πoτε παρoυοι<iξεται ευxαιρ(α για εxπα(δευη oε θ 6ματα υγ ε (αg'
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oι xfγδυγoι υγε[αE για τα βqεφη χαι τα vεαριi παιδιd πqodq1oνται α-
πιi την αvθρωπιατιxri βof Θεια 6ταv ανεξ6λεγxτα διαν6μεται γ<iλα οε ox6νη.
Η'Yπατη Aρμοατε(α €1ει υιoθετr]oει πολιτιx( για τo θdμα αυτ6. Αυτf η πo-
λιτιxη εφαρμdξεται απ6 ην Παγπ6oμια oργdνωη Yγε[αg, την UNΙCEF xαι
τo Παγx6oμιo Πρ6γqαμμα Διατqοφηg xαΘι6E xαι απ6 dλλoυE διεΘνε(g oργα-
νιαμoιig xαι μη xυβερνητιxiE oργαvι6oειE.

ι.

ΠOΛΙTΙKH TΙΙΣ YIΙATHΣ APMOΣTEΙAΣ ΓΙA TΗN
KATAΛΛHΛOTΙΙTA, TΗ ΔΙANOMΗ ΚAΙTΙΙ xPΙΙΣΙΙ

ΓΑΛΑΚTOKOMΙKΩN ΠPoΙoNTΩN ΣTA ΠPOΓ"AMMΑTA
ΔΙATPOΦΙΙΣ TΩN ΠPοΣΦITΩN

H'Yπαη Αρμoατε(α δ61εται, παg61ει xαι διανdμει δωρεig γαλαxτoxoμιxιiν πqoi-
6vrαw μιiνoν εφιiooν μπoρoιiν να χQησιμoπoιηθoιiν με αυoτηρ6 6λεγχo χαι σε συν-
θrixεg υγιειυjζ'π'x. σε περιβιiλλoν υπι5 επ(βλεψη γιαην επ(τ<iπoυ xατανd,λωoη.
Η 'Yπαη Agμooτεfα δd1εται, παρd1ει xαι διαν€μει γαλαxτoxoμιxιi πρoi6vτα μ6-
νoν εφ6ααν ε(ναι οε ξηρrj μoρφ]. Δεν δ61εται πqo'κivτα γ<iλαιτog oε υγριi r{ περ(cτoυ

υγaf μoQφ1i oυ μπερ ιλαμβανoμ6νων των παατεq ιωμdνων r{ oυ μπυπνωμ6νων.
'Yπαη Αρμoατε(α δ61εται, παρ61ει xαι διαν6μει σε ξηali μoρφf απoβoυτυQω-

μ6νo γιiλo μιiνoν εφ6οoν ε(ναι εμπλoυτιαμ6νo με βιταμ[νη Α.
Η 'Yπαη Aρμoαrε(α υπoαn']ρζει ην αρ1rj ιiτι αrα γενιπd πρoγgιiμματα διατρo-

φj5 oι πqιrπε'iναιi1εg τgοφdg, 6πω9 λα1ανιι<i' ιρdαg { ιμdρι, πρoτιμι6vrαι τoυ αε ξη-
ρri μoρφt] απoβoιπυρωμ€νoυγιiλαπτog. Yπoγqαμμζει 6τιτo γιiλα αιrniEηE μoQ_

ψ]g αναμεμειγμdνo με δημητριαxdxαιξd1αρη ε(ναι1ρrjoιμo oτη διατρoφj των νε-
αqι6ν παιδιι6ν ειδιx<i εφ6ooν d1ει ετoιμααrεf με λιiδι.
H'Υπατη Aqμoοτε(α θα oυμβιiλλει oτη διανoμri γιiλαπτog oε ox6νη oε 6τoιμη

μoρφtj μ6νoν εφ6ooν d1ει πρoηγoυμdνωg αναμει1θε[ με τα xατιiλληλα δημητρια-
x6xαι ε(yαιπoλιτιoμιxd απoδεxτ<j. Η μ<iνη εξα(gεαη πρoβλdπεται αrιg περιπτc6-
oειg 6πoυ τo γιiλα απoτελε( oυoιαατιι6 μdρog τoυ παqαδoοιαxoιi διαπoλoγ(oυ
(π.1. νoμαδιxo( πληΘυoμoQ παι ψoρε( να 1ρηoιμoπoιηθε( με αoφιiλεια.
Η'Yπαη Αρμoατε(α θα υπoαrηρξει ην πoλπιxr! τoυ Παγx6oμιoυ oργανιoμori
Yγε(αg 6ooν αφoρdην αoφαλri παι xατdλληλη διατρoφrj ταw βgεφι6ν παιτων γε-
αgαiν παιδιc6ν, ιδια(τεgα πρo<πατεrjowαE, πρoιiγoψαg xαι υπo<rrr1qξoιταg τo θη-
λααμ6 xαι ενθαρριlνovταg ην 6γιαιρη xαι oωατri χalηη συμπληρωματιxιδν τρo-

φι6ν αιoυg πqooφυγιxoιig lιαταυλιoμoιjg.
Η'Yπατη Αqμoατε(α θα απoθαρρniνειη διανoμr{ xαιη 1μ,]η υπoxατιiατοιτο}v ταυ

μητριιori γιiλαxτog σrιζ πQoσφυγιx6gxcιταoτ6oειg. Eφ6ooν αυτιi τα υπoπατ<i-

2.

3.

4.

5.

7.



I u, I Yyεfu&ΔιατQoφη

ατατα ε(γαι απ<5λιπα αναγιαiα, θα 1oρημθoι1ν με οαφε(g oδηγ(εE γιαην ασφα-
λrj ανιiμειξη xαιτo τιiιαμα με φλπξιiνι r{ xorπιiλι.

8. Η'Yπαη Aρμoατε(α θα υιoθεπioει <jλα τα αναγxα(α μ6τρα για να απoθαρqιiνει

η διανoμιi xαι τη 1ρtiη μιμερ6 xαι τε1ητcilν θηλι6ν ατoυg πρooφυγιxo6g xα-
ταυλιoμor1g'

9 ' H 'Yπαη Αρμooτε(α oυγιατ<i, <iταν oι δωρε6E ατoυg πρoαφυγιιoιig xαταυλιoμoιig
αφoρotlν απoβoυτυρωμ6νo γιiλα ξηρ{g μoρψjg, να πρooεψζovται oι δωρητdg c6-

στε γα πQαγματoπoιoιjν δωρε69 oε 1griμα για τo oυγιειριμ6νo μ6ρog τoυ επιχει-

ρηoιαπoιi x6oτoυE των πQoγQαμμιlτωv, ι6αrε να παρ61ovται 6λεg oι εγγυrioειE για
ην αoφαλr! 1ριiη αυτoιi τoυ ε(δoυg διατρoφrig.

ΙΙ[. Yγειov oιLJn6,ζ Yπηqεαiε g

H πqoαταo(α χαι η πQoαγωγι{ ηg υγε(αζτωγ παιδιdγ πqotπoΘdτειτην
πρ6αβααr{ τoυζ σtιζ oτoι1ειι6δειg υπηρεο(εg τoυ συστliματog υγεiαg. Tα παι-
δι<i πρ6oφυγεg διxαιoιivrαι πρ6oβαη στιζ υγειoγoμιxdg υπηρεα(εg ηg 1ι6ρα9
ααrjλoυ. Συ1νιi ε(ναι αναγxα[α η δημιoυργ[α, ειδιxd για τoυζ προαφυγιxοrig
πλη θυαμoι1 g, αυ μπλη ρωμ ατικιΙw μη1αvιαμc6v υγ ε (αg. Eπιβιiλλετα ι η ιχαγo-
πo(ηη 6λων των υγειονομιxι6ν αναγκιliν τωγ παιδιιiγ πρoοφιiγων.

Ανεξιiρητα απ6τo φoρdα παρo1rig τωιlυγειoνομιxι6ν υπηqεαιι6v, πρ6-
πει γα διαπισrι6γoγται xαι γα διαoφαλζοvrαι oι xατιlλληλεg εγγυrjoειg ατoυg

xινδfνoυg υγε(αg, πoυ στηγ περ(πτωoη τωγ παιδιι6γ πqoοφι1γων ε(ναι μoνα-
διxoi. Παιδι6'ηLιxiαg μιxq6τερηg τωγ πdvτε ετι6γ απoτελorjν αυνf θωg τo 15-

20Ψο τoυ πQoσΨυγιχοιi πληΘυoμoιi xαι ε(γαι ομιiδα υψηλοri xιγδιjγoυ. Η ιδι-
α(τεqη υγε(α αυτc6ν τωγ παιδιc6γ xιγδυγειjει xαι αυ1νιi o1ετζεται με τιζ σUγ-

θηxεg διαβ(ωηζ σε πoλυπληθε(g 1ι6ρουg, ην xαxri διατρoφη, τo μη ααφαλ6g
νερ6, τo μη υγιειν6 περιβιiλλoν, τoυE τQαυματιoμoιig, την €λλεψη βαoιxc6ν
εμβoλιαoμι6γ για τιζ αοθ6νειεg που πρoλαμβιiνoγται με εμβ6λια, 6πω9 η πo-
λιομυελ[τιδα,o xoκ(τηg,ο τiταvο5, η διφΘ6ρrα, η φυματiωη, η ηπατfτιδα B.

Kαγ6γα τε1νoλογιxιi μ6oo υγειoνομιπ(g περ[θαλψηg f ιατριx6 πρo-
οωπιx<i δεν θα πρoαrατειjoει xατd,λληλα την υγε(α τωγ παιδιι6γ πρooφιiγων,
ειiν η υπoαniριξη ε(ναι περιoριαμ6η. Στ61og αλλιi xαι διια(ωμα 6λ.ιυν τα)γ παι-
δι16ν ε[γαι vα απoλαμβιiγoυγ υγειoνoμιx€g υπηρεο(εg. Για την απoτελεομα-
τιx6τητα αυτd)γ των υπηρεoιι6ν oι πρoοπιiθειεE επιχεvτQιilνovται ατηγ παQo-

1r{ υγειοvoμιxlig περ(θαλψηg οε 6λη ην xoιν6τητα, ενι6 απd τηv αρ1η παρα-
xoλoυ θοιjγται οι x(νδυνo ι η g υγ ε (αg xαι πqoγραμματζovται πρo\πτ υx(,g πα-
qεμβιioειg. Στη oυν61εια περιλαμβιiνεται σε αναxεφαλα(ωη η xα(ρια πoλι_
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τιnηxαιταπρoγgιiμματα πoυ απαποιjγται για ηγ εξαoφιiλιη ηg πqοαrαo(αg
χαι τηE πρoαγωγtig τηg υγεiαg τωγ παιδιι6γ πgooφιiγων.

Πqοg απoτρoπιi τηg παιδιxr{g θvηoιμ6ηταζ χαι για να πqoα1θε[ η υ-

γε6α, xαταβιiλλεται x<iΘε πρoαπιiΘεια πoυ ατo1ειiει στηγ παQoχri xατιiλληλη
υγειovoμιxr]E περ(ΘαλιpηE οε 6λα τα παιδιιi πρdoφυγεg.

Διαoφαλζεται η εφαqμoγ{ των cryετιxιilv μη1ανιομι6ν με ην 6vαqξη ηg
xq(oιμηg πρooφυγιx{g xατιiατααηg' Η επιδημιoλoγιxli επfβλειpη ε(γαι ιδιαi-
τεQα σημαvτιxη oτη δια1ε(ριη τηg υγεiαg, για η δημιουργ[α ατoι1ειc6δουg

βι1oηg δεδoμ6vαw, τοv εvτoπιoμ6 τωv πρoτ6πων αoΘενει{iν, τοv xαθoqιαμ6 τωv
πινδιiνων τηg υγε6α9 χαι τηζ xατιiλληληg δριiαηs.

qryη,,,,Ψξ6|{gΨ!gβφΦφξ6::

Eξαoφαλξoυν τιg αx6λoυθεg πqωταρ1ιxdg παqεμβι1οειg:

Εμβoλιαoμιi5yια ιλαριi: 'oταν η μεταx(νηoη του πληΘυομοrj d1ει ωg α-
πoτιiλεoματoγ συγωσrισμ6 παιδιι6ν, xα6ριαg ημαo[αg εiγαι o xcmd}"-

ληλog εμβoλιααμ6g των παιδιc6ν για τηv ιλαριi, επειδr{ απoτελε(τη αη-

μαντιx6τερη θανατηφ6ρα ααΘ6γεια πoυ πqoλαμβιiνεται με εμβoλια-
σμ6.

Στoματιxιi ενυδιiτωoη: Διααφαλζεται η πρ6oβαη 6λων τωγ oιχoγε-
vειι6ν αrη Θεqαπεfα Στoματιπrjg Eνυδιiτωηg, ι6στε vα απoφευ1Θοdν
πρoβλdψιμoι Θι1γατoι απ6 διιiqροια r{ αφυδιiτωoη. 7\λατα Στoμ υπtxιjg
Evυδιiτωηg διατ[Θεvται απ<i την UNΙCEF ri απ6 μη xυβερνητιx6g ορ-
γαvι6αειg πoυ αα1oλoιiγται με την υγεfα.

Bιταμi'η A πqoφιiλαξη: Διαoφαλζεται 6τι 6λα τα παιδιιi πq6oψυγεg
ηλιπ(αg 6ωg 15 ετc6ν λαμβιiνoυν Bιταμ(νη A xιiθε 4-6 ψηνε9ι6oτε γα
πρoλαμβιiνοvται oι ααΘιiνειεg xαι η Θηoιμιiητα. H βιταμiη Α ε(γαι xα(-
qιαE ημαo(αE χαι η dλλεψf ηg οδηγε( oε πiφλωη. Η Προφιiλαξη ε(-
ναι μια απλri λriαη, μια xιiψoυλα, πoυ διατ(Θεται ατιg περιoα6τεQεζ χι6-
qεg. Eιiν η'Yπατη Aρμoατε(α δεv 61ει απoθ6ματα, τη 1oρηγε[ απd την
UNΙcEF.
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Σ3εδιαυμιiE αντιμετοiπιυηg xqiοιμηg xατιiοταoηg: Aπαιτεiται για τoν 6-
λεγ1o xαι τη δια1ε(ριαη xιiθε αoθ6γειαζ πoυ ε(ναι οημαντιxτ] για τη
δημ6οια υγε[α. To α1dδιo ιαταψζεται απιj ειδιxευμιJνo πρooωπιxd. Σε
xιiΘε πρoαπιiΘεια ελdγ1ου επιδημιxr6ν ααΘεγειιiγ εvθαρριiνεται η συμ-

μετο1ri των πρoοφtiγων.

Σrο_ηeιd&t91aτeiιtr{ ΙIξ('{Φλψη''

Διααφαλζovrαι αrα παιδιι1τα οφ6λη oυαιαατιxοιj προγρ<iμματoE στοι-

1ειι6δoυ9 ιατqιxrig περ(Θαλψηg αro oπoio oυμμετ€1oυν 6λατα μ6λη ηg xoιν6-
αpαg. Tα πqoγριiμματα αιπιi πεqιλαμβιiνoιrv αυνηΘωg τιg αxιiλουΘεg υηgεα(εg:

oιxoγενειαιcfg υπηqεαtεg υyεiαg: Σ' αtπ6g αυμπεqιλαμβιiνεται η παQα-
xoλof Θηη ηE υγε[αg των παιδιιiγ. Απoδ(δεται ιδια[τεqη ημαα[α αrην
αvιiθεη τoυ 6ργoυ αιπotj oε γυνα6xεg επαγγελματ(εg'

Στoι1ειοiδειE Υπηρεok5 Θερα'πε[αE: Για τιg ημαντιx6τερεg Θανατηφ<5-

ρεE αοΘι1vειεg, ειδιxd τοv 6λεγ1o τηg αοΘ€νειαE ηE διdρρoιαE, των α-
γαπγευαrιxι6ν λoιμιiξεων, τηg μαλιiρια (αvιiλoγα με τα χαQαχτηQιστι-
xd τηs πρoοφυγιxrjg xατιiαταη g).

Εμβoλιαoμoi: Εxτ6Eαπ6τοv εμβολιαoμ6 για την ιλαριi, που πρdπει να
πQαγματoπoιεiται αμdoωg με την ιiφξη, εφαρμ6ξεται τo αυντομιiτερo
δυγατ6 Exτεταμdvo Πρ6γqαμμα Eμβoλιααμoιj για τιg ιiλλεg π6vτε α-
οΘdvειεg πoυ πρoλαμβιiνovται με εμβολιαομd (πoλιoμυελ(τιδα, δι-

φΘ6ρα, τdτανo, xοπ(τη xαι φυματ(ωοη).

Βxπαiδευαη τoυ 1τQoσα'ττιxoιi υyεiαg τηg xoιν<iτηταζ χαι των παgαδo-
oιαxι6γ μαιι6ν.

Υy ε |α xαι Υγ ιε ινιi : Σ' αυτ6 g αυ μπερ ιλαμβιiνετα ι η παραxoλorjθη η xαι
η υπoατηριξη τηg παρομig xαΘαρoιi νερoti, xαΘαρι6ν εγxατααrιiοεων
υγιεινlig, ελdγ1oυ τωγ απoχετευτιxιbν oυατημιiτων xαι oυλλoγr{g α-
πoqριμμιiτων.

Xοiqo5 για τo παιδΙ: Ωg μdρog των υπηρεοι16ν υγε(αg που παριi1οvrαι
αrη μητdρα xαι ατo παιδι.

Εxπα[δευoη οε θ€ματα υyεiαg: Γ υατtg oιxoγ6νειεg oυμπεριλαμβανoμ6-
γωγ τωγ xιγδ{γωγ χαι τωγ μ6oωv πρ6ληψηζ τωγ αoθεγει16γ με ιδια(τε-

ρη oημαo(α για η δημ<1oια υγεiα, xαΘι6g xαι τωv ιioων μεταδfδoιται με
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αεξoυαλιπr{ επαφri. Ιδια(τεqη προοo1ιi αποδ(δεται οτην ενημ6qωoη
των εφriβων. Πqoτεραι6τητα απoδiδεται σrηγ εxπα(δευη oε Θdματα
υγε(αg α1ετιx6" με επfuoνεg παραδοαιαxdg πραxτιx6g,6πω9η xλειτο-

ριδεxτoμf xαι oι αυγdπειεζ τoυ γιiμoυ χαι τηζ εγxυμoαιiνηζ για τηγ υ-

γεiα των xoqπoιι6ν μιxρηg ηλιx[αg. Eιδιxη 6μφααη απoδiδεται σrιζ υ-
πηρεο(εg πoυ ιχαγoπoιoιiν τιg ανιiγπεg των εφtiβων xoριταιι6ν.

Aπιi παιδi οε παιδi:Tαπαιδιιi αυμμετ61oυν ενεqγητιxιi οτηv πq6ληιpη
τωγ αοθεγειι6γ. Aπoτελoιiν xαλοιig αγωγoιig μετιiδooηg μηνυμιiτων
ατα ιiλλα παιδιιi χαι σ[ιζ oιxoγ6νειdg τoυg. "Aπιi παιδ( oε παιδ( xαι
Παιδιιi που ξουν oε KαταυλιoμoιjE>: πQ6χειται για 6ιlπlπo πoυ δ[γει ι-
διJ ε g γ ια τoν τριiπo εν εργοri ου μμετο1η g των παιδιc6ν οε δρααrηqι6τη -

τεs πoυ αφoρoιiν ην υγε(α. Bλ' Bιβλιoγραφ(α.

To προαωπιx6 o6βεται xαι υπoαηρξει τoυg παgαδooιαxoιig γιατqotiE,
πoυ αυμβdλλoυγ στoγ εvτoπιομ6 τωv παραδοαιαxι.6γ xoιγoτιxιilν τρ6πων Θε-
gαπεfαg xαι υιoΘετoι1ν αυλλoγιxr{ εqγααιαxri σx6ση μεταξιi τoυg. Σιiμφωνα
με Ψr{φιαμα (A46NR|12.12.5.7993) τoυ Παγx6ομιoυ oqγανιαμoιi Yγε(αg
xαταβιiλλεται x<iΘε δυνατrj πqooπιiΘεια για την εξ<1λεψη τωγ επ(πογωγ πα-

ραδooιαxιfν πρατπιnιiw παυ πλ{ττoυν ην υγε(α ταw γυναιxι6v, των παιδιι6γ xαι
των εφ{βων, 6πωE ε(ναι οι γιiμoι τωγ παιδιι6v, οι διαιτoλoγιxo( περιoqιομo(
xατ6' τη διιiqxε ια η g εγxυμoαιiνη g χαι ηζ γυγαιxε (αg xλε ιτoρ ιδεπτoμrj g, με ην
αμοιβαiα διαδιxαo(α εxπαfδευoηg μεταξri των παqαδoοιαxι6γ χαιτωγ επαγ-

γελματιι6v γιατqι6ν.

Διαoφαλζουγ ηγ παραxoλoιiθηη χαι ηγ χαταγQαφli τηs xατιiαrα-
ηζ τηs υγε[αg χαι ηs διατρoφr{g των παιδιι6γ πqooφιiγων: Θνηαιμι1τητα, α-
oΘdνειε6, δημoγραφιxιi 1αραxτηριατιxιi.

Σε εξαιqετιx6g περιrπι6oειζ χαι ειiν οτην 1ι6ρα ααιjλoυ oι μη1αvιομo(
ιατριxr{g πεq(θαλψηg ε6ναι περιoριoμ€νoι, εφαρμι1ξεται η διαδιxαα(α μετα-
φoρ6gτων παιδιιiν πqοοφιiγωv oε εξειδιxευμdνα ιατqιxιi x6ιτρα αro εξοπε-

ριι6. 'E1ει (δη xαταρτιαΘε( α16διo για Διεθνε(g Mεταφορ6g των Πρoαφιi-
γωγ για Ιατqιxoιig Λ6γουE: ατo1ειiει oτη διατrjρηη τηE ξωr{g xαι oτη βελτfω-



ση ηζ υγε(αg τωγ ααθεγι6γ με τoγ απoτελεαματιxιiτερo χαι oιχoγoμιx6τερo
τρ6πo. Πqοτεqαι6τητα απoδ(δεται σrα παιδιιi χαι σrα vεαqd ιiτoμα 6πoυ η
πq6γνωη γιατηγ πoQε(ατηg αοΘ6νειαg ε(ναι ευvο'ixtj. AναλυτιxdE xατευΘυ-
ντι{qιεg αQχ6ζ περιλαμβιiνoγται σro ΙoM/15/86-FoM/18/86 xαι oτo ΡTSS
ατην 6δρατoυ Oργαvιαμοri. Bλ. επiηg Exι6νωαη, οτη oελ(δα 88.
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1. Εyyε ιρ[δ ιo τηg' Υπατηg Αρμooτ ε [αg yια Π ρooφυyιx6g Καταατd'oε ιζ xτoυ ε-
π ιxεντ ρc6νεται ατo Zητημα τηg' Υδ ρ ευαηg.

2. Εγψειq[διo τηg'YπατηE Αqμoατε[αg yια τιg Κq[αιμεg Πqooφυyιx6'g Κατα-
oτd'oειg.

3. Κατ ευθυvτη ρ ιεg Αρyig yια τoν Υπoλoyιoμ6 των Mερiδων Tqoφηζ y ια τoυζ
Πρ6αφυyεg.

4. Πρ6xειταιyια αoθ6'ιlεια πoυ oφεfλεται oτη 1αμηλri oε πqωτεtνεg διατρoφrf '
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Πq6ληψη & ΘεQαπε(α
τωγ Aγαπηqιcδν

Ι. Oι Περιoo6τερε9 AναπηqiεE
Πqoλαμβιiγoγται

Στoν πρooφυγιι6 πληΘυαμ6 το πλdov αυνηθι-
ομdνo ερι6ημα εiναι 61ι αν υπιiρ1ουν ιiτομα με αγα-
πηρ(εg, αλλιi πoια ε6ναι η φιioη των αναπηqιι6v τουg,
πoια μ6τρα μπoρoιiν να υιoΘετηΘoιiν για τη ουνδqο-

μrj των αναπf ρωv c6ατε να ξoυν φυαιoλoγιxιi xαι ποια
μ6τqα πq6πει να ληφΘoιiν για την πq6ληψη xαι ιiλλων
αναπηριc6v.



o Παγx6oμιog 0ργανιαμ69 Yγε(αg ε'ιαιψd 6τι περfuoυ τo70% τωγ α-
ναπηqιι6v πoυ παρατηρorivται oτιg υπ6 αvιiπτυξη χιiQεg oφεiλovται ατηγ χα-
xr{ διατρoφrj, ατιg μεταδιδ6μενεg αοΘ6vειεg, αrη 1αμηλr,i πoι6τητατηζ πQo-

γεννητιxrjE xαι μεταγεγγητιx{g φqoντ6δαg xαι αrα ατυfrψrnα,xαθιfg xαι ατη

β(α. Mια πqoφανrig παgαπ{qηoη ε(ναι 6τι oι περιοα6τεqεg απ' αυτdg τιg αvα-
πηρ(εg μπoρotiν να πρoληφθoιiν. Mια ιiλλη αφoQd σro γεγoνι1g oτι πολλ69 απ'
αυτdg τιg αναπηρfεg εμφανζoνται απ6 την παιδιπr{ ηλιx[α.

Oι αναπηρ(εg διαxq6νoιlται σε σωματιx6,gxαιπvευματιxdg. Oι πλ6oγ
αυνηΘιομdνεE αιτ(εg των αγαπηQιι6ν οτιg πqoαφυγιxdgxαταmdoειg εiναι η
xαxrj διατqoφli, η dλλειι|lη βιταμινι6v, η πoλιoμυελ[τιδα, η παραλυo(αηg οπoν-
δυλιxr{g oτr4ληζ, η λdπqα, η επιληι}-rCα, τα εγxαtiματα xαι ιiλλα ατυfiματα, τα
τραιiματα πoυ oφε(λoνται oε 6γoπλεg ουγxqoιioειE, τα βαoανιατr{ρια και <iλ-

λα oοβαqιi τραιiματα, η rrνευματιxf παΘυατ6ρηη xαι αoβαρ69 μoλιiνοειg τωv
αυτιc6γ χαι τωγ ματιι6ν.

ΣυνtjΘωg, αrα αν<iπηgα παιδι<i δεν παg61οvται oι απαιτoιiμενεg υπη-
ρεα(εg xαι η υποoτrjριξη που 1ρειιiξεται. Η οωματιx{ ανιiρρωη, η εξειδι-
xευμ6ι,η εxπα[δευη χαι η χoιγωγιπtj επανι1vταξη παραμελοιivται. Συ1ν<i οι
oιxoγdνειεg, το ιατριxιi πqooωπιπ6 xαι oι διioxαλoι δεγ αvτιλαμβιivογται τη
αημαο(α τηg παρoυo(αE τωγ αv<iπηρων παιδιι6γ oτα φυαιoλογιx6 πqιiτυπα
δραoηqιoτ{τωγ. Σε μεριx6g πqooφυγιx6g xατααrι1oειg δεν παρd1o}ται υπη-
qεoiεE αποxατιiαταoηg, γιατ( oι πoλ[τεE τηg 1ιiραE ααrjλoυ δεν 61oυν πρ6-
oβαη o'αυτ6'9.

Eπειδrj μεριx6g αvαπηq(εg oφε(λοvται ιiμεοα οτιg oυνθηxεg πoυ oδη-
γησαγ τoυζ αγθqι6πoυg αrι1ν εξoq6α, αιπdg oι υπηρεofug πqdπει vα παρι11ovται
ωE αναπι5απαoτo μ6ρog τoυ πρoγqιiμματοs πQoσrαo(αgxαι φρovτ(δαg. Eπι-
β<iλλεται να xαταβιiλλovrαι 6λε9 oι πρooπιiθειεE για τηγ ιχαγoπo(ηη των α-
vαγxαiν των αν<iπηqων παιδιc6γ πρoοφriγων.

E(ναι <.τυφλιi> dπλα που, μετιi τo τdλog των ε1θqoπgαξιc6ν, oxoτιiγoυγ
αδιιixρπα xαι αxραrrηgιιiξoυν αΘι6oυE πoλ(τεg, μεταξι1τωv oπoiωγ xαι παιδι<i.
Σημαvτιxιig αριΘμ6g των θυμιiταw ταw ναqxι6ν xαι,<i:λλ.ιυv αvrιπειμdνων πoυ δεγ
61oυν εxραγε( εiγαι παιδιιi. Exτ(θεγται αε αυτιi τα επιx6γδυγα 6πλα ατιg xα-
Θημεριv6g τoυg απαo1oλljσειs, π.χ. ιiταν αυλλ6γoυν παυo6ξυλα, ιiταν αναξη-
τoιjγ xαι μεταφdqoυν νερ6,6ταν παζoυν'
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Eπειδri τα παιδιd' ε(γαι ευιiλοπα xαι αγ(xαγα γα πQoστατειiαoυν τoυg
εαυτoιig τoυg απ6 τoγ x6vδυνo, δfδεται πρoτεqαιι1τητα ατt1ν πρoληrπιxrj βο(-
Θεια xαι oτην υπoοτr]Qιξη τηE απoxατιiσrαor{g τoυg. Oι 6ρευνεg για τα γαQ-
xoπ6δια, η oριoΘdηη παΘι69 xαι η εξoυδετ6qωαi τoυg ε[ναι αvαμφιαβfτη-
τα ημαγτιχdg εν6qγειεg.

?\λλα μdτρα πoυ διxαιotjγται γα απoλαμβιiνoυν τα παιδιd, εiναι:

Ενημ6qωoη yια τιg Nιiqxεg:.' Πqοετoιμαo(α των εππαιδευτιxι6ν πρo-

γραμμιiτων πoυ αφoρorjv ην εvημdρωη τωγ παιδιι6γ για τιg νιiρxεg με
ειoαγωγr( α1ετιxoιi μαθliματog αταα1oλε[αf με ιiτυπη ενημdρωαη π.1.

με εχστQατε(εg ευαιαθητoπo(ηoηg με την μoρφ{ Θεατριxι6ν q6λων xαι
με θdατgo.

Διδαxτιxιi Πqooωπιxιi: Eνημερι6νεται με επιμ6ρφωη χαι αεμινιiρια
για τιE νιiqxεg xαι διανομri τoυ ογετιxot εxπαιδευτιπoιj xαι εγημεQω-
τιxo(l υ}''ιxo(s γ ια παιδι<i.

Απoιcατιiπαω7: Πρ6oβαη oε φυαιxιj χαιψυχoχοιγιtlvιxt{ ανιiρρωη χαι
απoxατd,oταoη.

ΙΙ. Σ1dδιo Δqιioηg

To πρι6τo βriμα αφoqιi τηντoπυxηxατιiατααη: πoιεg ε(ναιoιxrjριεg αι-
τ[εg τωv αναπηqιι6ν τoυ πληΘυoμori; Πι69 αντιμετωπζovται απ6 τoν πρoαφυ-
γικ6 πoλιτιoμ6 oι διιiφoqεg μoρφdgτωv αναπηριι6ν;

Πq6ληιρη: Επειδr{ οι πεqιαα<iτεqεg αναττηρ(εE μπoρoιiν να προληφθo(ν'
επιβιiλλεται η ανιiληψη δριiηs.Tα διjo απoτελεoματιx6τεqα πqoλη-
πτιxιi μ6τgα ε[γαι ο εμβoλιαoμ6E χαι η διατρoφr( (Bλ. επ(αηg Kεφιi-
λαιo 5: Yγε(α xαι Διατqoφr{). Η επιμ6ρφωση τωγ παραδοαιαxιliν μαι-
ι6v xαι η φρovτ(δα τωv εγxιiων απoτελoιjγ επrηζ βααιxιl μ6τρα. Στoυg
πoλιτιαμoιig πoυ για την αποτελεoψατtxι| φρoντiδα των γυναιxι6ν α-
παιτε(ται γυγαιxε(o ιατριxιi πqooωπιπ6, υπoατηgζεται η εxπα(δευη
των γυvαιxι6γ τoυs xαι η πρ6oληιpf τουg'

Αξιoλι1γηoη.' o 6γxαιρog εvτoπιαμdζ χαι }tαταγQαφrj των παιδιι6ν με
αvαπηρ(εg ε(γαι πoλrj oημαντιx<i β(ματα. H xαταγqαφri πρ€πει να πε-
qιλαμβιiνει αναφοqιl oτιE oιxoγdνειεζ πoυ d1oυν ανιiπηqo παιδ[. Αυ-
τ6 επαρ6πει μια πqι6τη εxτ(μηη του αqιθμoιl τωγ παιδιι6γ πoυ 1ρειd'-
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ξovται περαιτdqω εξdτααη. Eφαρμ6ξεται διαδιxαα(α xαταγqαφηg τoυ
ο1εδιααμoι1, ηg oριoΘdτηηζ τωγ πQoτεραιoτtjτων xαι τωγ εφαqμoξ6-

μεγωγ υπηρεοιι6ν. To ιατριπ6 πqooωπιx6 πρdπει π.χ. να δ(δει οαφε(g
oδηγfεg 16oτε γα αυμβιiλλει σ[oγ εγτoπισμιi τωv ανιiπηρωv παιδιι6γ.
oδηγfεg μπoρε(να αvαξηηθoιiν απ6 μη xυβερνητιx6g oργαvι6oειg πoυ
αα1oλoriνται με την υγε6α χαι cπo <UNΗCR Guidelines on Αssistance
tο Disabled Refugees>'.

Πρoτεqαιιiτητεg: KαΘoρζo\rται oι πQoτεραι6τητεE με βιiοη τιg τoπιx6g
ανιiγxεg. Π.1. αε πληΘυομoιig πoυ πλfττorrται απ6 τov π6λεμo η φυσι-
wη αltoxατ&atαη μπoρεf να απoτελε( πQαytαQχΦ αναγxαιdητα. Eγδd-

χεται γα απαιτηθε( η δημιoυργ(α xrJvτgoυ παρo1rjg πqιiτωv βoηθειc6v
xαι τε1νητι6ν ιixqa:ν. Σε πληθυομ6 πoυ υπoφdρει απ6 παρατεταμ6νο
λιμ6 εμπoδξεται η ανιiπτυξη των βρεφι6ν. H εφαgμογη πqογριiμμα-
τog υπoατriριξηg βρεφι6ν μπoρε(να απoδει1θε( oημαwιxri.

a"Erιroιεg ε

Συγιατι6γται διiο αλληλοoυ μπλη ρων<iμεγε ζ παQε μβιioε ιg : αποxατ<i-
σταση με τη αυμβoλ{ τηg xoιν6τηταζ χαι ενoωμιiτωοη.

Απoxατιioταοη με τη Συμβoλιi τη5 ΚoινιiτηταE: oι ενr{λιxεg - υπειjθυ-
νoι παρo1r{g φρoντCδαg χαι τo περιβιiλλov τωγ παιδιι6γ ε(ναι οι xιiρι-
oι αυμμετ61oττεg. Π.1. τo πQoσωπιχ6 δεi1νει οτιg oιxoγιiνειεg πιig να
βoηθotiν στηγ απoχατιioταοη τωv αν<iπηρωγ παιδιιiγ, πιilg vα εν_

Θαρρι1νoυν την xιvητιx6τητα τωγ παιδιc6γ με oωματιx6g αvαπηρ(εE
xαι πιΙlg γα αγαπτ6oσoυγ τιζ ιxαν<iτητεg χαι τηγ xoινωνιxtj συμπεQι-

φoρι1 των πνευματιxd' αvιiπηρωv παιδιι6γ. Aυτη η επιμ6qφωoη μπo-
ρεi να πραγματoπoιε(ται xαι oτo oπtτt τoυ παιδιod, 6πoυ ε(γαι αγα-
γxα[α η αυμμετo1η τηg oιxογdνειαg. oι oιxογι1νειεg ενθαρρrjγovται γα
πεqιxλε(oυν τα ανιiπηρα παιδιιi αε 6oo τo δυγατ6γ περιοα6τερε9 οι-
xογενειαxdg δραατηρι6τητεE. Oι oιxoγ6vειεE με ανι1πηρα παιδιιi μπo-
qεf να 1ρειιiξοvται εξαιρετιxdg υπηqεo(εg υπoατf ριξηg. Η τοπιxf δo-

μf των υπηgεοιι6ν που παρd1oγται στα ανιiπηρα παιδι<i ε(ναι μ€ρog
τηgαπoxαπdστασηE πoυ βαoζεται σrη αυμβoλri τηg xoινιiτηταg.

Ετoωμιiτωαη: Στo μ6τρo τoυ δυγατorj, τα πq6οωπα με αvαπηρ(εE α-
πoλαμβιivoυγ στηγ xoιγωγ(α ια6τιμη μετα1εfqιοη xαι διxαιoιjγται
πq6οβαοηg ατιg (διεg υπηqεo(εg. Δεν πqι1πει να πεqιΘωριoπoιοtjγται
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Πρ6ληψη & Θεραπε[α των ΑναπηριcΔν E
r] vα απολαμβιiνoυv ξε1ωριατri μετα1εiqιoη. Π.1. τα ανιiπηρα παιδιιi
πρ6πει γα εγσωματιiγoγται oτα υπιiq1oντα α1ολεiα χαι γα μηγ πα-

ραxολουΘoriγ ειδιxd ο1ολε(α. Eπιβdλλεται γα μηγ υπoοτηρζεται η
ιiπoιpη 6τι η 1ωριατf r( η εξειδιπευμ6νη εxπα[δευαη εiναι η μ6vη xα-
τιiλληλη. Πq6πει να αποφειiγεται η ιδρυματoπο6ηoη των αvιiπηqων
παιδιc6γ: 61oυν ανdγxη τo α1oλε(ο 61ι μ6νoν για τηv εππα[δευοη, αλ-
λιi xαι για τηγ ανιiπτυξη τηζ χoιγωγιχdτητιig τουg.

Σγoλεio: Oι εxπαιδευτιxo( ενΘαρριjγοvται γα δ61οvται, εφdooν ε(ναι
εφυxτ6, oτιg τιiξειg τoυζ τα ανιiπηqα παιδιιi. Eπιβιiλλεται γα δiδo-
νται οδηγ(εE για τιζ αωματιxdE αv<iγπεg των παιδιι6γ πoυ παgoυαιd,-

ξoυν αναπηρiεg διαφ6ρων μορφιilν. EνΘαρqriνεται η θετιxr] αντιμε-
τιilπιαη τωv ανd'πηqωγ παιδιι6γ. Π.1. τo πρ6γqαμμα <απ6 παιδi αε
παιδ(> υπoγραμμ(ξει δραoτηρι6τητεg πoυ διευxολrjγουγ τηv αλλη-
λεπ(δρααη μεταξιi των υγιι6ν παιδιιilγ χαι τωγ παιδιι6γ με αωματιx6E
αναπηρ(εg, τoν(ξovταg 6τι υπιiρ1oυν πριiγματα πoυ 6γα ανιiπηρlo
παιδ[ μπoqε( γα xιlγει xαλιiτεgα { τoυλιi1ιoτoν τ6αο xαλιi 6oο τα υ-
π6λoιπα παιδιιi. Kαι 6λα τα παιδιd' μαθα(voυν xαι αγαπτιjoσoγται

με τo παι1ν[δι.

Κoιν€g υπηqεotε5: oι πρ6oφυγεE πgdπει να απoλαμβιiνουγ τωγ iδιωγ
υπηρεoιι6ν που διxαιoιjγται oι πολfτεg τηg 1ιilqαg αofλου.'Oταν oτη

1ι6qα αοriλoυ παρ61ονται υπηqεο(εg oτoυg ανιiπηρoυE πoλ(τεg τηg,

εvΘαρριivεται η επ€xταοη των ωφελειιiγ τoυE χαι στoυζ πq6oφυγεg.
Αντiθετα, σε σUγεQγασ(α με τιg τoπιx6gAQχdζ, oι υπηρεo(εE πoυ α-
πoλαμβιivoυν oι πqιiοφυγεg πρdπεινα περιλαμβιiνoυν xαιτουg πολirεg
τηg 1ι6ραg αοrjλoυ.

:..λ_***];&'*Φa''

Kατd τo o1εδιααμ6 τηg διαρqιiΘμισηζ τoυ 1ι6ρoυ xαιxuπ6. τηγ αγoι-
xoδι5μηαη ουvεxτιμι6vται oι ανιiγxεζ τωγ σωματιπιi ανιiπηqων πqooφrjγων.
Eπιβd,λλεται να ελα1ιοτoπoιorjγται oι xiγδυγοι ατυ1ημd,των.

E ιsg$ξ,:]]

Aπαιτε(ται dγxαιρoE πQoγQαμματιoμ6g πρoιειμ6νoυ να εξαοφαλι-
αΘε( oτη γενιxr{ διαδιxαo(α α1εδιαoμοιi του επαγαπατqιoμoιi η αυvεxτ(μη-
ση τηs επαν6νταξηg τωv αv<iπηρων παιδιι6ν χαι τωγ oιxoγεvειι6ν τουg.
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Για πεqιoριαμdνo αqιΘμ6 ατoμιxι6ν πεqιrπc6oειυγ xαι xατ' εφαqμoγrj τoυ
πρoγqιi μματο g αvτιμετc6 ττLσηζ' επ ι μdρφωοη ζ χα ι απoχ,ατιioταη g τωγ αγd'-
πηρων πρooφfγωγ τα χεvτQιπιi γραφε(α ηg'Yπατηg Αρμoατε(αg εππρ6πoυv
την παρo1ri ειδιxι6γ υπηqεoιc6ν oε τoπιx6 επ(πεδo ri οε ιiλλη 1ι6ρα (Bλ.
ΙoM/15/86-Fow 181861 13.3. 1986).

'oταγ απαιτε(ται μετεγxατιioτααη, oι ανιiπηρoι πqιiαφυγεg, oι πρ6-
σφυγεζ πoυ διατq61oυν ιατριx6 xiγδυγo r] oι επιβιιilααγτεs τωγ βαοαvιατη-
q (ων διxαιoι1vται να υπoβιiλουν α(ηη για μετεγπατιiαταη μdoω τωγ ε ιδιxι6γ
προγραμμιiτωγ πoαοατι6οεωγ. Bλ. επ(αηgxαιτo Kεφιiλαιo 11: Διαρxε(E Λιi-
σειζ.
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Kεφιiλαιo 7

ΠρooωπLτLηEλευθερ(α
τl,αLAαφdλεια

Η αoφιiλεια τωγ παιδιι6γ ου1νιi απειλε(ται rj

παραβιdξεται σtιζ ειρηνιxdg xoινων(εg, πoλιj δε πε-
q ιαo6τεqo σε πQoσφυγ ιx6 g xαταoτ6'oε ιg. Tα πα ιδ ιιi
πq6oφυγεg εiναι μεριx6g φoρdg Θriματα ατρατιοπιxι6γ
xαι ιjγοπλωγ επιΘdoεων, ατρατoλoγoι1νται oτιg 6νo-
πλεg δυνιiμειg r{ oε 6voπλεg oμιiδεg, υπ6xεινται αrην
αγαγχαστιχr] εργαα[α, απιiγoνται, υιoΘετoιiνται με
τq6πoυg μη ν6μιμoυg, xαxoπoιotiνται oωματιxιi παι /
ri oεξoυαλιxιi, αυ μπεριλαμβαvo μdνων των βαοαν ι-
οτηq(ωv, τηg διιixριηg, τηg εγxατιiλεψηζ, τηE παQα-
μ6ληαηg, τηg αυΘα(ρεηg xαι απιiνθρωπηg xριiτηηg.



[η ΠρooωπιxηΕλευθερiαxαιΑαφd'λεια

Αqxετιi πεθα(νουν, ιiλλα υφ(αταvται αοβαρoι1g oωματιxoιig χαι ψυχολoγι-
xoιiE τραυματιαμoιig.

oι απειλ€g τηE oωματιxljg αxεραι6τηταg των παιδιcδν πρooφι1γων επι-
δε ιγιiνoγται αυ1νιi λ6γω τηg απoυofαg πqoαιαα(αg τηg xυβdρνηα{s τoυζ, τηζ
6λλειιpηg προαωπιxι6ν εγγριiφων ταυταcηταg χαι τηE διαταρα1rjg τωγ παQα-
δooιαxι6γ oιxoγενειαxι6v, φυλετιxι6ν xαι xoιγoτιπc6ν δoμι6ν. Απειλf xcn6'τηg
oωματιxrjg αxεραι6τr1ταg μπoqε(να oυvιαrοιiν διιiφoροι παριiγovτεg, εvτ6g xαι
ε'ια6Eτηgγιbραg αoι1λoυ: oι ομιiδεE ιαxoπoιι6ν, oταlαιx6gηιiταxτog αrρατ6g,
oι πoλιτιxιJE oμιiδεg, η αατυνoμ(α, oι σllγoQιαχo( φqουgo(, οτοι1ε(α τoυ γτ6-
πιoυ πληΘυομoti xαι ιiλλoι πρ6oφυγε9. Mεριxιi παιδιιi βιιiνoυν την εμπειρ(α
τηgxαxoπoiησηE χαι ιiλλεg παραβιιioειg των διxαιωμdτων τoυg σ[o oιχoγε-
vειαxιi τoυg περιβιiλλoν.

Η προοωπιxr{ ααφιiλεια των πρooφιiγωv, ιδια6τερα των γυναιxι6ν xαι
τωγ παιδιι6γ απoτελε( Θεμελιι6δεg ατoι1ε(ο ηg διεΘνotig πρoαrααiαg. o 6ρo9
<πg6οφυγαg> πoυ χQησιμoπoιε(ται ατη oυv61εια περιλαμβιiνει xιiΘε πqdαω-
πο που 1qειιiξεται η διεΘνf πQoστασ(α, ανεξιiρητα απ<i τo νoμιx6 xαθεατι6E
τoυ ση 1ι6ρα αα6λoυ χαι τηγ επΦμη αναγνι6ριη τoυ xαΘεατιliτog τoυ πρ6-
σφυγα.'Eται, περιλαμβιiνει αιτoιivτεE ι1αυλο γιατα αιπiματατωγ oπo(ωγ δεγ
d1ει εxδoθεf oριατιπr] απιiφαη xαι ιiλλα πρ6σωπα πoυ υπιiγovται oην πρo-
αταo(α τη5'Yπατη g Aρμoατε [αg.

H εγγιiηοη τηE πqoαταo(αζ τηζ πQoσωπιxιig ααφιiλειαg ε[ναι oυ1ν<i ε-

ξαιρετιxd δrjoxoλo dργο. MεqιxdE φoρdg oι πQoσφυγιxof πληΘυαμo( xαΘ(-
αταvται Θtiματατωγ χαχoπoιι6ν, επειδrj ξουν oε απομαχQυσμ6νεg περιo16g, ri
υπoφιfρoυv απ6 επιΘdoειg 6ταγ οι xαxoπoιo( xριiβoγται σroυζ χαταυλιoμoιig
τoυg. H'Yπατη Aqμoαrε(α αvτιμετι6πιοε τα τελευτα(α 1q<iνια εξαιgετιxιi δri-
ortoλεg xαταατιioειg, ατιg oπo(εg xλriθηxε να αυνδqιiμει πληθυομοrig πoυ ξoιi-
σαγ <<εγ μiοω" αυρρdξεων. Σαφιig απαιτε(ται dνα oqιαμ6νo επ[πεδo ααφιi-
λειαg πoυ πρ6πει να παρdχεται για την ανΘqωπιατιxr{ δριiαη. Α}λιi υπιiq1oυν

φogdg πoυ τo Γqαφε(o oφεΓλει γα ενεργriοει 1ωq(g αυτ6' Σι1μφωνα με τιg δια-
πιαrιioειgτηg'Yπατηg Αqμoατε[αE xαι ιiλλωγ oργανι6οεων, oι βααιxι1g ανιi-
γχεζ τωγ παιδιι6γ μπoρoιiν γα ιχαγoπoιηΘoιiν με εξαιqετιxdg xαι δημιoυργι-
x6g πρooπιiΘ ε ιε g αx6 μα xαι xατ6 τη διιiρxε ια των αυ qqιiξ ε ωv.

Συ1vιi oι πρooφυγιxo( πληθυαμoiυποφ6ρoυν απιi η β(α, αποτ6λεαμα
τηg xατ<i1ρηηζ ηζ εξoυo(αg απ6 ατρατιωτιxot3g, αατυνoμιxotiE, φρoυρoιig
xαι ιiλλoυE xυβερνητιxoι1g αξιωματοιi1oυg ηg 1ι6qαg αα6λoυ. Σε μεριx6g πε-



Πρooωπιxη Ελευθερiα xαιΑoφdλεια tη

ριrπιiοειg' η απαρ6γιλιη εφαQμoγr] τηg πoλιτιxriE των ,,xλειατι6γ xαταυλι-
ομ<iν> οδiγηοε αε β(αιεg xαxoποιtiοειE τoυ πληθυομοrj πoυ ξotiοε οε αυτoιig,
αε απιiνθρωπεg αυνΘιlxεg διαβ(ωηg χαι σε xατααrιioειg β(αE. Σε διααι-rγo-

ριαxdg επιδρoμdg παρατηqr(Θηxε απαγωγ( παιδιc6γ πρooφfγων, για να γ(-
νoυv μdλη oτρατιωτιιιiν δυvιiμεων. Σε μεqιι6E πεqιo16g oι πρ6οφυγεζ απo-
τελorjγ ατd1o επιΘ6oεων ξεvoφoβ(αg xαι εκδηλcδαεων μνηαιπαxfαg τoυ γη-
γενoιig πληΘυαμoιi. oι πqιioφυγεζ πoυ διαμιivoυν oε αατικ69 περιo1ιiE, ειδι-
xd, ι1ταν δεγ ε[ναι εφοδιαομdνoι με τα xατιiλληλα dγγραφα τεxμηρfωαηg { 6-
ταγ η παQoυαfα τουg δεγ εiγαι επ(oημα επιτρεπτη, xιγδυγεfoυγ να oυλλη-

φΘotiν, να xρατηθοιiν, να υποoτoιjγ χαχoμεταχεfριη li γα απoτελdοoυγ οτ6-

1o εxβιααμriν απ<i τιg αoτυνoμιx6g η ιlλλεs αQχ6ζ.

Ι. Πqoοωπιιι{ Aoφιiλεια
Aναγνωρζovιαg 6τι η πυβ6ρνηαη τηg 1ι6ραg αα6λoυ ευθιivεται πρω-

ταργιx6' για τηγ εγγι1ηοη τωγ παιδιι6ν πρoαφι1γων πoυ διαμ6voυγ σtηγ επι-
xρdτειιi τηg, η 'Υπατη Αqμoατε(α ιrπo1qεoιiται να παρεμβα(νει με τιg xυβεq-
vηoειg γιαην πρoαrαο(ατηg αοψiλευαζ χαυηζ πρoοωπιπηg ελευΘεqiαE των
παιδιοiγ προoφiγων. Σε πoλλ69 περιrπι6oειg το dργo πρoαrαo(αg αγατ(θεται
απευθε(αg αt'ηv 'Yπαη Αρμoατε(α. To Γqαφε(o oφε(λει να ενεργε( <iμεαα η dμ-

μεoα 6ταν η αoφ<iλεια xαι η ελευθερ(α τωγ παιδιι6γ πρoαφriγων xιγδυγεdει.

Συντoνιομιig xαι €ρευνα: H ανηαυ1(α αποτελε(τη βιiη για την πρoλη-
mιxητjτηΘεραπευτιxli δριioη. Η παραxολoιjΘηoη, η €ρευνα xαι η τεx-

μηqfωη των xαxoπoιtioεων χαι τα)γ παQαβιιiαεων των διxαιωμιiτωι, ταw
παιδιι6γ απoτελofγ αυαrατιx<i ατoι1ε(α τηg δριioη5. Απoδ(δεται πqo_
τερlαιιiτητα ατην ι1ρευνα χαι στηγ επιπjρηαη τηg αοφιiλειαE τωγ παι_
διcilν πqoαφιiγων, ειδιxd ατιE περιπτιilοει6 Θανιiτoυ χαι χαχoπo(ηΦg
τoυg, xρ6τηοη5 τoυg η oτρατoλ6γηηζ τoυζ χαι σε dλλε5 αoβαρ6g πα_
qαβιιiαειg των διxαιωμdτωγ τoυζ.

Παqoυοiα: Σε περιo1dg 6πoυ xιγδυγειiει η πρoαωπιxr,] αoφιiλεια χαι η
ελευΘερ(α των παιδυιiγ πqoοφιiγων ενια1ι1εται η παρoυα[α τη g'Υπα-
τηg Αqμoαrε(αg. Η παqoυο(α βoηθιiτιg Αρxds γα ειδoπoιotiνται ιiμε-
σα για τα πρoβλ(ματα, διευxoλιiνει τιg πρoξπτιx€g δραoτηqι6τητεg
τωv πρooφιiγωγ χαι αυμβιiλλει στηγ απoτQoπιi τωv επιθιjoεων. Η εγ-
δυvιiμωη ηg φυoιxrig παρoυofαg εξαoφαλζει ην παρoυo(α oε δια-
δρoμ6E απι1δραηg, oε xιΞντρα υπoδo1ιiE, αε xαταυλιoμoliζ f σε πQo-

Π
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oφυγιx6g εyxαταaτ6oειg' Evδ61εται γα ε[γαι αναγxα[α η oλoνιiιτια
παqουα(α. Eπιπλdoν, η αυξαν6μενη παqoυo(α ιiλλων, τρ(των μεqc6ν,
6πωg των μη xυβερνητιxι6ν οργαvι6σεωγ χαι αrτιπροoc6παw των MME,
εvιo1tiει τηv πρoαταο(α τωγ παιδιι6γ.

Συμβουλευτιni: T α xατ6τ6πoυg Γραφε(α τoυ OQγαγισμοιi ενεργoιiν ωg

ουνr{γoρoι τηg πρooταα(αg των παιδιc6ν πρooφriγωγ απ6 xιiΘε μoaφ4
xαxοπofηαηg xαι βιiναυαηg μετα1ε(ριoηE. Η αυνεργααfα, η εvθιiρ-
Qυγση xαι η διευxιiλυvαη τηg xυβερvητιxηg δριioηg, ιiπωg επ(αηE xαι
τηg δριioηg ιiλλωγ οργανι6oεων των Ηνωμdνων EΘνι(lν, των μη xυβερ-
vητιxο3ν oqγαvοioεων χαι τωγ πQoσφυγιxι6v oμιiδωγ για ηγ εvημ6ρω-
ση τηζ πoινr]g γγι6μηζ aγετιx6' με τηγ αναγxαι6τητα πρoατααiαg των
παιδιι6γ πρooφrjγων χαι τηγ παρo1f βοr{θειαg oε 6οα παιδιιi d1oυν
τQαυ ματισ[ε ( ε iναι xεφαλαιι6δουE oη μαο[αg.

Exπαiδευoη.''Oταγ xιγδυγειjει η ααφ<iλεια τωγ παιδιι6γ πqooφriγων,
επιβιiλλεται η επιμ6ρφωση τωγ αρ1ηγι6ν τωγ πQoσΦγων' ιiλλων oρ-

γανι6oεων των F{vωμ6νωγ Eθγι6γ χαιτoυ πρooωπιxoιi τωγ μη xυβερ-
νητιxι6ν oqγαvι6oεων, των xυβερvητιxι6ν αξιωματori1ωγ χαι τoυ πQo-
oωπιxorj αoφαλε(αg αε θ6ματα πoυ αφoρotiν τη διεΘvr{ πρooταα(α.
'oταγ οι απειλ6g πρo6ρ1ovται απ6 xαxoπoι<i ατoι1ε(α r{ απιi ιiλλεg ε-

γxληματιx6g δραοτηqι6τητεg, ενδd1εται γα απαιτε(ται η αυoτηρrj ε-

φαaμoγli τoυ νι1μoυ απ6:ωg εΘvιxdg Αρx6E. H αυμβoυλευτιxrj xαι η ε-
πιμ6ρφωοη απoτελotjγ δραατηριι5τητεζ με oτ61o τηv πλf ρη πQoσtα-
o(α τωγ παιδιι6ν πqοαφιiγωγ χαι των oιxoγενειc6ν τoυg, 6πω9 oρζεται
αrα αυαrfματα εφαqμoγfg τηg νoμoΘεο(αg.

Θεqα"ιτεiα: Απoδ(δεται πqοτεραιιiτητα στηγ ιiμεοη Θεgαπε(α για τηγ
ιpυ1oλoγιxr{, xoινωνιxf ^aαι l η ι1λλη oωματιxη απoxατ6σταση χαι α-
v<iρρωoη τωγ παιδιιfγ που υποφ6ρουν απ6 τραι1ματα πoυ πqo6ρχo\ηαι
απ6 βαοανιατr{Qια, }tαχoπo(ηαη r{ ιiλληE μoaφηζ β(α. Λ6γωτηg εξειδ(-
χευσηζ χαι τoυ εμπισtευτιχoti 1αραxπ(ρα αυτc6γ τα παρεμβιioεων, τα
xατ6τ6πoυg Γραφεiα οφε[λoυν xατ6το ο1εδιααμιi προγραμμιiτων α-
πoxατd,αταοηg να αναξητoιiν την xαθoδηγηαη εξειδιxευμ6νωγ επαγ-

γελματιc6ν' Περιοo6τερεg oδηγ(εg για τo ξfτημα αυτ6 αro Kεφιiλαιo
4: Ψυ1οxoιvωνιxli ευημεEr[α'

oι εxθ€oει1: Περιατατιxc6ν xαxoπo(ηη g, επιθιioεων, απαγιυγι6ν, xρd,-
τ1σ1ζ, ατρατoλ6γησηE τωγ παιδιιilγ με απoδιixτεg τιg εΘνιxdg AqxdE
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xαθι6g xαι τηv 6δρα τηg 'Yπατηg Aρμoατε(αg παρd1oυν τη δυνατ6τητα
ατriριξηs τηE παqdμβασηζ τωγ xατ6τ6πoυ9 Γqαφε(ων. Eπειδι{ δεν ε-
πιτυγ1ιiνεται ειixoλα η εφαρμoγri μdτρων τιμωρ[αg για την πρoαταofα
τωγ παιδιc6γ πqoαφιiγων απ6 παρ6μoιεg εv6ργειεE xαι μπoqε( να α-
παπε(ται δημ6αια xαταψελ(α,τα xcιτ6τ6πουg Γqαφε(α oφεiλουv να αυ-
γτιiααoυγ λεrπoμερειαx6g εxθ6αειg, βααιαμdvεg oε 6ooτo δυγατ6γ πε-

ριαo6τεqα απoδε ιxτιxιi ατοι1ε (α.

Xαqαxτιiqαg των Καταυλιαμοiν l Eγxαταστdσεων των Πqooφιiyων:H
διατf ρηαη τoυ χoιγωγιxo6 xαι ανΘρωπιoτιxoιi 1αqαxτr(qα τωγ πQo-
oφυγιxι6v xαταυλιαμι6ν rj εγxαταατdαεωγ ε(ναι xα(ριαg oημαα(αg. Η
παρουο(α 6νoπλωγ αγτιστασιαχι6ν αγωνιοτι6ν εvτ6g r( πληο(oν τωv
πρooφυγ ιxιiν xαταυλιαμc6ν rj εγxαταοτ<iαεωγ εγτε iγε ι τα πqοβλη ματα
αoφ<iλειαg xαι dλλα.

Toπoθευiα: oι πρoοφυγιxο( xαταυλιαμo( ri η οτ6γη των πρooφιiγων
πq6πει vα βq(αxεται αε αoφαλrj απ6φαoη απ6 τα oιivoρα τηg 1ιilqαg
xαταyωyfigτoυg rj των περιο1ι6v 6πoυ διεξι1γoγται dγoπλεE ουγxqof-
οειg, ι6oτε να ελα1ιoτoπoιε6ται o xfvδυvog τωγ 6γoπλων επιΘdαεων,
των βιiναυαωγ xαταοτιiοεων r{ τηg ατρατoλ6γηαηg.

Ααφαλ€g περιβιiλλoν διαβiωαηE: Oι αοφαλε[g αυνΘr{xεg διαβfωηg α-
πoτελoιjγ αγαγxα(α πρotiπ6θεαη για τα παιδιιi πρ6οφυγεg xαι τoυE γo-
νε(g τoυg. Eπιβιiλλεται η παρo1r] διευxoλιjγοεωγ ι6οτε oι oιxογdνειεg
xαι oι xoιγ6τητεζ γα 61oυν πoλλ6g δυvατdτητεg προαταο(αζ τωγ παι-
διι6γ. Συγεπτιμι6vται oι ανιiγxεg για ιδιωτιxtj ξωri, για κατιiλληλο 1c6-

Qo' για ηγ εδαφιxri διαρρriΘμιαη των xαταυλιαμι6ν, για vυxτεqινι1 φω-
τιομ6 xαι oι ειδιx6g ρυΘμ(οειE αοφιiλειαg. Bλ. πεqιoo<iτεqα για τα Θ6-

ματα αυτd' ατo Kεφιiλαιο 5: γιατιg αοφαλεig ουvθηπεg διαβ(ωoηg xαι
αro Κεφιiλαιo 6: για τoυζ τQαυματιoμoιig πoυ οφεiλovται σrα γαQχo-
πdδια'

Ε ιδ ιxιi υτ6yη.' Eφ6ooν xρ(νεται αναγxα(o, επιβιiλλεται ε ιδιxr{ διαρ-
ρι1Θμιη γιατη oτ6γαη πρoαι6πωv που διατq6χoυγ σημαγτιx6 x(νδυ-
vo, 6πωg oι ααυν6δευτεg νεαρdg γυνα(xεζ, oι μoγoγoνεixdg oιxoγdνει-
εg με αρ1ηγ6 γυνα(xα, ηταxαxoπoιημ6ναπαιδιιi. Oι δημιoυργιx6g λυ-
σειζ πQoζ αυτrjv τηv πατειiθυvη περιλαμβιiνoυγ πQoσ[ατευμ6νη ατ6-

γαη, χQliση η1ητιxc6ν οινιιiλων, φρoιiρηαη τoυ xαταυλιαμοιi xαι δω-

μιiτια αvτιμετι6πιοη g των xρ(oεων.
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ΙΙ. Καπoπoiηoη παι Eπμετιiλλευοη

Kαταβιiλλονται πρooπ<iθειεg για τηγ πQoστασ(α τωγ παιδιc6ν πqo-
αφiγων απ6 τιg xαxoποιfσειζ χ,αι γιατην εξααφιiλιoη Θεραπευτιxt]g βoriθει-
αg με ατ61o ηγ απoxατd'αrαη τωγ θυμιlτωv xαxoπo(ηηg. oι αποδεξειg βα-
oανιαn1q(ωv, οωματιxηg xαι οεξoυαλιxηE εxμετιiλλευσηζ' απαγωγrjg xαι oι πα-

ρ6μoιεg παραβιιiοειg τηg αοφιiλειαζ χαι τηE ελευθερ[αg των παιδιι6ν πρo-
οφr5γων απαιτodγ την υιοΘdτηαη εξαιqετιxι6ν μdτqωv. Eγτεfγoγται oι πQo-
oπιiθειεgγιατη αυλλoγ( <1λωγτωγ oηετιxιilν οτoι1ε(ων, μεταξι1 δε αυτιliγτωγ
απoδειxτιxιilγ αroι1ε(ωv xαιτoυ εVtoπισμoιiτων εν61ων ι6oτε να αυλλrηφΘoιiν.

Η παρoυo(α των διxηγ6ρωγ χαι η διαoφιiλιη xαταδ(xηg των ενd1ωv απoτε-
λoιiν ημαvτιιoιig παqιiγοwεg. Avαγxαiα xρiνεται η υιoΘdτηoη μ6τqωv για
την πρ6ληψη περιατατιxι6ν παqdμoιαg καxoπο(ηοηg.

H αυλλoγf αξιιiπιαrων πληρoφoqιι6γ για τιE αυvΘf xεg ξωrjg των oιxο-
γενειι6v χαι τωγ xoινoτtjτων ενδ61εται να ε(ναι εξαιqετιxιi διiοxολη με μεQι-
κοιiE πqooφυγιxοιig πληθυομoιig . Συμ6', οι πληροφoρLεg αυτ€gγγωσrοπoι-
oιjνται σ[o πQoσωπιx6 ωg απoτι1λεoμα dλλωγ δραοτηριoτr]των - παραδε[γ-

ματog 1ιiρη ιiταν αναλαμβιiνεται δριioη για τηγ αξιoλ6γηοη πρoγραμμιiτων
πQoσπoQισμori ειαoδημιiτων r{ για τη διαδιxαo(α oιχoγεγειαχrig αυν6νωαη9.
H ατενri oυνεργαo[α τoυ πQoσωπιχoιi των υπηqεοιι6v πqoαταο(αg παι ηE xoι-
ν6τηταg xρivεται αγαγχα(α τ6οo για να εγτoπιαrεi η xαxoπo(ηοη dαo xαι για
γα απoφασιαrεf πoια ε(ναι η πλ6oγ εγδεδειγμ6vη παqdμβαη.

H €xΘεη <<Note on Certain Αspects οf Sexual Viοlence Against Refugee
Womenrr' πoυ παQoυσιιioθηxε oτην Exτελεαrιxrj Eπιτqoπrjτo \993 αγτιμε-
τωπζει ξητr{ματα βιαoμoιi xαι ιiλλωγ μoρφι6v οεξoυαλιxf g β(αg oτιg πρo-
οφυγιx6g xαταατd.οειg' oι γυναixεζ χαι τα πoqiτοια ε(vαι αυ1νd, Θιiματα τηg
αεξoυαλιxliE β[αg, αλλιi δεγ παQαγγωQζεται η αεξουαλιxr] xαxoπo(ηoη αγo-
gιιiν πqoοφriγωv. Η 6πΘεη περιλαμβdvει νoμιxι1 xαι π ραxτιx6' μdτρα για την
πq6ληψη τηg οεξoυαλιxηg β(αg xαι αποτελε( 1ρrjοιμο βoriΘημα για τηγ πQο-
αrαο(α τωγ παιδ ιιilγ απ6 την αεξoυαλιxιi εxμετιiλλευαη xαι xαxoπo(η ση ( da-
θρo 34τηg ΣΔΠ).



Πρooωπιxη ΕλευθερiαxαιΑoφdλεια E

μπoρε( να ε[γα"ι επιx(γδυγη για τηγ υγεfα τoυg rj πoυ επηqειiξει αρνητιxιi την
εxπα(δευαη χαι την ανιiπτυξr{ τoυg (ιiρΘρo 32 ΣΔΠ).

ΙΙΙ. Στqιiτευση

Απoτελε( παραβ(αη τoυ διεθνoυg διxα(oυ η αιρ<iτευη παιδιιilν ηλιx(αg
x&τωτων 15 ετι6γ. Tα Kριiτη υπo1qεoιiνται vα διαoφαλζουν ιiτι δεγ <συμμε-

τd1oυν ιiμεαα αε ε1θροπραξ(εg> παιδιd, ηλιxfαg μιxρι1τεQηsτωγ 15 ετι6γ. Αsπ(-
θεη μετα1ε(ριη απoτελε( παραβ(αη τoυ διεΘvoιig διxα(oυ ανεξdρτητα απιi
τoντρ6πο oτριiτευoηgτoυ παιδιoιj, απ6τη μoaφri τoυ πoλdμoυ (διεθντ]g συq-

aαξη f εμφιiλιog π6λεμog), απ6 τo αγ τo παιδ( ουμμετ61ει οε xυβεqνητιx6
ατρατd f οε αvτιαταoιαxr{ oμιiδα. (Aρθqo 38 ΣΔΠ, ιiqθρo 77 τoυ Πρωτoxdλ-
λoυ Ιτoυ \977'xαι6pΘρo 4τoυ Πρωτox6λλoυ ΙΙ oτιg Συμβdoειgτηg Γενειiηg
τoυ \949).

Η οτριiτευη απoτελε( αoβαρ6 πq6βλημα για πoλλιi αγ6ρια πq6αφυ-

γεζ χαι γεαQorig ιiντρεg. Mεριx6g φoQ6ζ oτρατεtioνται f εξαναγxιiξoνται vα
αυμμετd1oυν oε xυβερνητιxυυgfiα\πισtrασιαχαlig oτρατoιig. i\λλατε πιiλι σ[Qα-
τεrjoγται εθελoγτιxιi για διιiφoρoυg λ6γουg: φυαιxrj πρooταα(α, τρoφrj xαι
ιiλλεg φqοιπ(δεg, π(ατη ατην αιτ(ατηE αιjQQαξηζ, xοινωvιxtj πΓεoη, εxδ(xηαη
xαι περιπdτεια. Σε μεριxιJg αυγxρotjoειg τα xoρ(τoια πg6oφυγεg xαι oι νεαρι1g

γυνα(xεg ατρατει1ονται αγαγχασrιχ 6" fi εxoι3oια.

To διεΘνdg δ(xαιo επιτρdπει ατα Kqιiτη να απoφαofσoυγ αγ oι 6φηβoι

μεγαλ.riτερoιτωγ 15 ετι6ν ψoρoιiν να ατρατειiovται, xαι 6ταν απoφαoζoυγ θε-
τιx6πq€πειπριiτα vα ατqατειiovται oι μεγαλιiτεQoι χαι μετιi oι νε<iτερoι.

Η'Yπατη Agμoατε[α αυγιαιd γα μη oτρατειiεται xαν6ναg πρ6αφυγα9,
ενfλιxαg η dφηβos { παιδi. Σιiμφωγα με τo xcxταoτcιτιx6 τηg, η 

'Yπατη AQμo-
ατεiα τωγ Η.E. για τoυg Πq6oψυγεg επιτελε( 6qγo "απoxλειοτιxιi μη πoλιτι-
π6>, <ανΘρωπιoτιx6 χαι χoιγωγιx6>. o εξαναγxαoμ6g των πρooφιiγωv oε
ατqdτευη παqαβιιiξει ηγ αQχf α6μφωνα με τηιl oπo(α 6λoι oι πρ6oφυγεζ α-
πoτελoιjγ oυδdτερo πληθυαμ6 οτη 1ιiρα αα6λoυ.

Aαυμβtβαoτo: Oι οτρατιωτιx6g δqαoτηρι6τητεg δεν αυμβιβ<iξovται με
το xαθεατι6g τoυ πq6oφυγα. Eφ6ooν o πρ6oφυγα9 εxοιioια li με oπoι-
oνδfπoτε ιiλλoγ τq6πο αυμμετd1ει oε ε1Θρoπραξ(εg, δεν διxαιoιlται
να απoλαμβιivει τηg πρoαταα(αg τηg'Yπατηg Aqμooτε(αg. 'oμωg τα
παιδιιi πoυ μπορε( να αναγxιiξoγται σε oτqιiτευαη, αx6μα χαι αγ τo
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xιiγoυγ με τη Θdληοri τoυζ, ωζ ανr{λιxεg δεν θεωqοιiνται υπεriΘυvα για
τιg πριiξειE τoυg.

Πρoiην Αyωνιατ€E: oι πριilην αγωνιατdg oιαοδτ]πoτε ηλιx(αg πoυ πα-

ραιτoι1νται απ6 τιg €voπλεg δυνιiμειg xαι πληρoιiν τιE πqoΦπoΘ6οειg
του ιiρoυ τoυ πρ6αφυγα α6μφωγα με τo ιiqΘρo 1 ηg Σ6μβασηE τoυ 1951

δ ιιαιorjγται πgoαταo(αg.

Τα παιδιιi πρ6αφυγεg πρ6πει γα πQoσrατεtjoνται απ6 τη ατqd'τευαη.
Tα αx6λoυΘα μ6τρα αυμβιiλλoυν ατo αxoπ6 αυτ6:

Mεταφogιi τωτ xαταυλιαμιιiν fiτιw εyxαταcτdoεων, αν υπιiρ1ει κ(νδυ-
γoζ γα αποτελdοoυν ατ61o dγoπλωγ δυνιiμεων.

A6ξηαη τoυ xτQoσωττιxoιi των xυπαιsλιoμιδν και τωγ εγχαταστd,oεων, ι6-

στε γα απoφευ1θε( xαι επιτηqηΘε( η ατριiτευοη.

Κατιiλληλη Φqoιjρηoη για τηγ Αοφιiλεια τωγ xαταυλιαμι6v xαι των ε_

γxαταoτ<ioεων.

Επιβιiλλεται γα πειoθoιjγ οι πoλιτιxo( xαι αrqατιωτιπo( ηγdτεg να μη
ατqατειioυν παιδιιi πρ6οφυγεζ χαι γα αποατρατειioυv 6oα ε(vαι αrρα-
τιc,iπεg.

Δη μιiο ια xαταγ γ ελ iα τη g oτριiτευ η g των παιδ ι16ν πqoαφιiγων.

Συνεqyαoiαγιατηγ απoχατ<iαταoη των παιδιι6ν πρoοφliγων πoυ tjοαv
ατρατιι6τε9. Η UNΙCEF ε(vαι η αρμ6δια οργιiνωαη για τo οxoπ6 αιπ<j'

Bλ. επiηg αro Kεφιiλαιο 4: Ψυ1oxoινωνιxt] ευημερ[α.

tV. Κqιiτηοη

Η πoλιτιxli τηg'Yπατηg Aρμοατε(αg Η.E. για τoυg Πρ6oφυγεE πQo-

βλdπει ι1τι τα παιδιιi δεγ πρdπει να xqατodγται. Δυoτυ1ι6g, τα παιδιιi πρ6oφυ-

γεg μεqιx6g φoQdζ xqατoι1νται r] απειλoιivται με xριiτηη λ<iγω τηg παq<iνo-

μηE ειo6δoυ τoυζ στη xc6ρα ααιiλoυ. Eπειδf η xριiτηαη μπoρε(να ε(ναιτραυ-
ψυeιxη εμπειρ(α γι' αιlτ6", πqdπει <γα απoτελεiyo €'oγατo μ6τρo xαι γα εiγαι
ηg μιxραrεqηg δυνατ{g 1ρονιxr{E διιiρχειαE> (ιiqΘρo 37, παριiγραφog β ΣΔΠ).

Ξ | Εναλλαιιτιxf5 μoρφ€5 xq,iτηοηs'Eιiγ τα παιδιιi πρ6οφυγεg xρατοιivται
l αε αερoδρ6μια, οε x6ντρα xρdτηαηg μεταναατι6ν f αε φυλαxdg, δεν
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πρ€πει να ξoυν oε αυνθ{πεg φυλαxlig. Αναγxα(εg xq(νovται oι ειδιx6g
διαρρυΘμ(oειE για τoυζ 1ι6ρoυg διαβ(ωoηg τoυζ, c6σrε γα ε(γαι πατιiλ-
ξλoι για τα παιδιιi xαι τιg oιxoγ6vει6g τουg. Evrε(νοvται οι πρoαπιiΘειεg
ι6οτε να αφfγoγται ελειiΘερα xαι γα τoπoΘετoιjrrται oε ιiλλη ατ6γη. oι
oιxoγ6νειεg δεν πρ6πει γα διαoπι6γται: πρ6xειται για xαν6να πoυ ε-
πιβιiλλε ι την ταυτ61ρoνη dναρξη τη g xρατηor(ζ τoυs χαι η g απoφυλιi-
xιorjE τουg.

ΔιεθνεiE Πqoδπoθ€αειg: Σε xc1Θε περirπωoη κριiτηηg παιδιoιj πρdπει
να εφαρμdξoγται oι διεθvε(g πρoΦπoθdαειg πoυ αφoροιiγ τηγ πQoσrα-
o(αxαιτη βof Θεια που τoυ παρd1oνται.

Noμιμιiτητα: FΙ xριiτηoη πρ6πει να ε(ναι oιiμφωνη με η γoμoθεαiα τoυ
ΚριiτoυE (ιiρΘρo 37, παριiγραφog β ΣΔΠ). Διαxρ(νovrαι oι πρ6αφυ-

γεE ri αιτoιiντεg <iαυλo απ<i τoυE υπιiλoιπουg αλλoδαπoιig.

Nιiμιμη Aιτιoλoy[α: H xριiτηοη πρdπει γα απoτελε( τo dο1ατo μ6τρo
χαι γα ε(γαι αιτιολoγημdγη. Παqαδεiγματoζ χdQη, <iταγ τα dγγραφα
ταιπdnψαg 61oιrv xατααιραφε( ri ε(ναι πλααr<i, τo Kριiτog μπoρε( να δια-
λ6ξει μεταξιi τηg xqιiτηoηg τoυ αιτoιiντog ι1αυλο εγ6oω απoδειxγιjει
την ταυτ6τητd τoυ, αλλιi πρ6πει να ε(ναι τηg μιxρ6τερηg δυνατrig 1ρο-
vιxι,jg διιiρxειαg' (Αρθρo 37, παριiγραφοg β ΣΔΠ). To Π6ριαμα Nο. 44
τηg Exτελεατιxrjg Eπιτροπf g (1986)3 αναφιΞρει πεgιoqιατιx<i τιE πεQι-
πτι6οειg ιq<iηηEτωγ αιτοrjγτωγ ιioυλo xαι oρζειτα βαoιxιi xριτliρια
μετα1ε(ριoriζ τoυζ. H xqιiτηη δεν επιβιiλλεται ωζ τιμωQ(α για τoυg αι-
τorjντεg <iαυλo, oιiτε με oxoπ6 τοv εxφoβιoμ6 t{ τηv αποθιiqgυναη 6-
oωv ενδε1oμdνωg προτ(Θεvται γα υπoβ<iλλουv α(τημα αα6λoυ.

Aνθρι6πινεE υυνilιixεg: oι αυνΘ{xεg πρdπει γα ε(γαι ανΘρι6πινεg. Δη-
λαδr{ επιβ6λλεται γα ιxαγoπoιoιiγται oι ανιiγxεE τωγ παιδιιiν πρo-
αφriγων (ιiρΘρo 37, παριiγραφog γ ΣΔΠ): Aυτ66 ιαθορζονται oτο βι-
βλ(o αυτ6 xαι περιλαμβιiνoυν πqοαταοiα απ6 τηγ οωματιxtj xαxoπoi-
ηη, τη διατr,]ρηoη τηg εν6τηταg τηg oιxoγ6γειαζ, τηγ πρ6oβαoη αrην
εxπα(δευη χαι τo παιγγfδι. Oι αιτoιjvτεg ιiαυλo xαι οι πρ6αψυγεg δεν
πρdπεινα xqατoιivται μαξ( με εγxληματ(εgτoυ xoιγoιj πoιγιxof διxα(-
oυ.

Συνhιixεg ΚριiτησtΙS: H Γενιxri Συv6λευη των Ηνωμ€νωγ EΘγc6γ υιo-
Θ6ηοε τιg πqοtπoθ6oειg xαι τoυζ 6ρoυ9, πoυ διιjπουγ τιg xαταατd,oειE
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αιιg oπofεg oι ανηλιxoι ατερorivrαι ηg πρooωπιxf g τoυg ελευΘερ(αg. Bλ.
Toυg Kανdνεζ τωγ Ηνωμdνων EΘγιiγ για τηγ Πqoατααiα τωv Avηλ(-
χωγ πoυ Στερoιivται τηE Πρooωπιxιjg τoυg EλευΘεq(αg (1990r.

Εyxληματιxιiτητα των Ανηλtxωυ : Tα παιδιd πq6oφυγεg υπo1ρεorivται
γα συμμoQφι6γoγται με τηγ νoμoθεofα τηζ χι6Qαζ ααιiλoυ, 6πωg αxρι-

βι6g xαι οι ενrjλιxεg. 'Oταν ατερoιivται τηg πρooωπιxr{g τoυg ελευθε-

ρ(αg, επε ιδrj παqαβιιiξoυν τoυg ν6μουζ τoυ πoιγιχoιi διxαioυ, εφαqμ6-

ξovται oι διατιiξειg τωv dρθρων 37 xαι 40ΣΔΠ. Exτ6g απ6 τουE πqoα-
ναφερ6μενoυ9 Kαν6νεg των Hνωμdvωv Eθνr6ν η Γενιxrj Συν6λευαη υι-
οΘ6τηοε αγαλυτιxd, τιg πqoiiπoθdαειζ πoυ δι6πoυν τη μετα1ε(ριoη τωv

ανηλ(xωv πoυ παραβιιiξoυv διατιiξειg τηg voμoΘεo(αg. Bλ. "UN
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,
(19B5)'..

Y. AπoμιiχQυγση

H ενδε1dμεvη ανιiγxη για απoμιixρυνη τωγ παιδιι6γ απ6 τo πεδ(o xιγ-
διjγoυ απoτελεi ooβαρ6 ζliτημα τηζ πQoστασ(αg.'oτcιν την πρωτoβoυλ(α α-
ναλαμβιiνει η oιxoγdvεια, αυ1νιi τo απoτ6λεoμα ε6γαι τα παιδι<i να βρ(αxovται
εγxαταλελειμμdνα, αoυν6δευτα ri να ξoυν σε μη ιχαγoποιητιx6g oυνΘrixεg.
Tα ιiτoμα xαι oι oμd,δεg, με διιiφοqα x(νητρα, αυ1vιi επι1ειρoriv μη επιτQε-
πτ€'g,6τυπα oqγανωμ€νεg απoμαxριiνoειg. i\λλoτε π<iλι πqoτεfνovται oι μα-
ξιx6g απoμαxριivoειg τωγ παιδιι6γ με την υπooτηριξη τηg xυβdqνηηg. Eνδε-

16μενη ε(ναι xαι η xινητοπo(ηoη τωγ πoλιτιδγ γενιx6τερα για την πqooταo(α
τωγ μεταχιγriαεων αυτι6γ. Δυαrυ1ι69, oι περιοαι1τερεg πρoαπιiΘειεg απoμd,-
χQυγηζ στo1ει1oυν oτι1 μεταx(vηη μ6voν των παιδιι6v, 61ι τωv υπειiθυνωv για
η φqovτfδα ταr.lg. Η απομιiχψγη τωγ παιδιι6γ μπoρε( vα α.lτατελε( πρo\πτιη
ενdργεια για τηγ επ(τευξη τηg ααφι1λειαζ' μια π(νηoη διιiαωηg εν μ6αω α-
πειλr{g r( μεταx(νηη αrα πλα(oιατωγ πQoσπαθειι6γ απoxατι1αταηg. Η πρo-
αταo(α χαι τα ξητr{ματα τηg φqoντ(δαg περιλαμβιiγoυγ τηv εxτ(μηoη τωγ α-
ναγxι6ν τωv παιδιι6γ πoυ απoμαxριiνovται, τιg πιθαν6g αυνdπειεg τηg μεταx(-
νηοηg τoυg xαι τη δριioη πoυ πqdπει να αναληφθε( για τηγ πqoαταα(α των δι-
xαιωμιiτων χαι τηζ ευημεq(αg τoυg.

Συνεxτιμι6νται oι επιθυμ(εgτων γoν6ωγ χαιτωγ παιδιι6v, oι ενδε16με-
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νεg απειλ69, αγ τελιxd, δεν απoμαxqυνΘoιiν, xαι η πιθαν6τητα τραυματιπι6ν

βιωμιiτων, ειiγ τα παιδιιi απo1ωριοΘoιiν τιg oιxoγ6vει69 τoυg γεvιπιi xαι τoυg
xιiqιoυg υπειiΘυνoυg για τη φQoγτfδα τoυg ειδιxιiτεqα. H εμπειρiα δε(μει 6-
τι πολλ6g απoμαxρtiναειg δεν ε(γαι αωoτιi πQoγQαμματιoμdνεg, εφαρμ6ξo-
γται με περιoριoμ6νo δυναμιx6 xαι απoτελoιjγ πεδ(o oοβαρr{g παqαβ(ααηg
των διxαιωμdτωγ τωγ παιδιι6γ. Η απoμιixρυvη τωγ παιδιc6γ πoυ δεγ ε(γαι ε-
φoδιααμ6να με τα dγγραφα τεxμηρ(ωηζ τoυ χoιγωγιxoι1 ιαroqικoιi τουg μπo-
ρε( παραδε(γματog 1ιiqη vα oδηγηoει oε απι6λεια τηg ιθαγdνειιig τoυg. Δεν
ε(ναι ει1κoλη η αναξiηη εγαλλαxτιxι6γτ6πωγ εγxατιiαταηgτωv παιδιιilν xαι
αυτd δεγ ε(ναι ευτυ1ιομ6να. o απο1ωριoμιig τηg oιxoγdγειαζ μπoQε(yα ε(-
ναι μεγαλriτερηg διι1ρxειαg απ6 6,τι πρoβλεπ6ταν αρ1ιx<i απιiτoυg oQγαγω-
τ6g. Σε μεqιx6g πqioιψεgxυ:ιαατdσειζ τoυ παρελθ6vrog €να αημαvτιx6 πoοo-
ατιj τωγ παιδιι6γ πoυ απo1ωq(αηxαν απd τιg oιxογdvειιig τoυg δεν xατd,φεqαν
ατη ουν61εια γα αυγεγωΘoιiν με αυτ6E.

Eπειδr{ η απομιixρυναη μπορε(να βιωΘεi ωgτραυματιxrj εμπειρ(α απ6
μεqιxιi παιδιιi, η 'Yπατη Aρμoατε(α αυγιατιi ιδιαiτερη πqοοoμj λ6γω ηg πι-
θαv6τηταE αoβαρf E παραβ(αοηg τωv διxαιωμιiτων τoυg.

Π qrΙlτ ov' η πρoαrαοfα xαι βοr{ θε ια τoυ παιδ ιοιj χαι τη E o ιxογ6νε ιι1g τoυ
ατoγ τ6πο πoυ βq(οxοwαι. Δειiτερoν, ειiγ δεγ μπoρε( vα απoφευ1Θε( η απo-
μιixqυνoη, τo παιδ( πρdπει γα αυγoδεf εται απ6 τoν xιiριο υπειjθυγo για τη
φρolπiδα τoυ. Tρiτoν, η απομιixρυναη πρ6πει vα εφαqμ6ξεται βιiαει ο1εδια-
oμdνoυ προγριiμματog πoυ πρoβλ6πει ηv πqοαταoiα τωv διπαιωμιiταw τoυ παι-
διod xαι τηv ευημερ(α τoυ.

Eπιτιiπoυ Πρooτααiα xαι Βoιiθεια.' Evτoπζovται oι λιiγοι για τoυζ o-
πo(oυg oι γoνεig επιθυμoιiν γα απoμαχQυγθoιjγ τα παιδιιi τoυg. Aνα-
λαμβιiνεται δqdη ι6oτε γα ελα1ιoτoποιηθε( η αvιiγπη απo1ωqιoμoιl
τoυ παιδιoιj απd τηv oιxoγ6νει<i τoυ'

Διατιiρηυη τηg oιxoγενειαιιιig ΕνιiηταE: Eιiν η απoμιiχQυγη xριΘε6 α-
vαγxα(α η οιxoγdνεια Θα πρ6πει γα μεταχιγηθε[ ωg oμιiδα. To παιδi
απoμαxρtiνεται σε xιiθε περ(πτωαη oυvoδευ6μεvo απ6 τoγ xtigιo υ-
πειjΘυγo για τη φQovτ(δα τoυ. Eξαfρεoη αli6 τoγ xαγ6γα αυτ6 επιτριi-
πεται μ6νoν 6ταν πρ6xειται για ξfημα ξωris παι θαγιiτου.

Πqoαεxτ ιxιig Σ7εδ ιαoμιiE τη 5 Aπoμιixρυνoη E: Σε εξαιqετιx6E xαταατιi-
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οειg εvδ61εται να xqιΘε6 αναγxα(α η απoμιiπρυνη του παιδιoιi, 1ωρ(g
γα αυγoδεtjεται απ6 μ6λο9 τηg oιxoγι1ιlειαg. Παραδε(γματog 1ιiρη oι
γoνεfg μπoqε( γα γοιι6Θoυγ τ6αο απελπιoμ6νoι ι6ατε πιοτειjoυγ ι6ατε
τo παιδ( τoυg Θα πεΘιiνει αγ δεγ απoμαxρυνθεi. Σ' αυτι1g τιg περιπτc6-
oειg επιβιiλλεται o πQoσεxτιx6g ο1εδιαoμ69 τηg απoμιixqυγσηs πoυ
περιλαμβιiνει το χοιγωγιxιi ιατoqιx6 χαι τα dγγραφα ταιπ6τητα9 του
παιδιof , τον προοριαμιi, τιg ρυΘμ(oειE υποδo1rig xαι φqovτ(δαg, η δια-
τηaηη επαφfg με τηγ οιxoγdνεια χαιτηγ dγxαιρη oιxoγενειαxη oυ_

ν6vωαη.

Σηv πεqιπτωη ιiτυπιllv li oργανωμdνα.ιv απoμαxρniναειυv παq61εται xιi-
θε αυvδgoμr{ ατιg εθvιx6g αρ16g για τηv ανιirττ.-ξη γεvιxc6ν ο1εδ(ωv. oι πα-

ραxιiτω διαδ ιxααιιxd g εγγυτ!αε ιg υ ιοθ ετrj Θηxαν με τη σlJγ ε Qγαo(α τη g' Υ πα'
τηg Aρμooτε(αg xαι τηg UNΙCEF xαι υπooτηqζovται απιi τη ΔEEΣ χαι τη
ΔΣEΣEΗ.

H β<iη ηs απ6φαoηg γιαην απομιiχQυγση τωγ παιδιι6ν πqdπειγα ε(-
ναι λoγιxτ], δ(xαιη xαι α6μφωνη με τιg oριξ6μενε9 πqοtiπoΘ6αειg. Eξε-
τιiξoνται ατoμιxιi oι ανιiγχεζ τoυ π<iΘε παιδιoιi. Η ευθιiνη τωγ παιδιc6γ
αγατiθεται αε oργιiνωη li πρ6αωπo, αφοιi πριΙiτα απoδεξουν την ι-
xανdτητα xαι τα πqoo6vτα τoυζ για ηv παqo1η φρovτ[δαg ατα παιδιd,.
Η απ6φαoη των γov6ων για ηγ απoμιixqυνοη τωγ παιδιc6γ τoυζ αη-
ρζεται oε πλι{ρη εvημdρωαη, ε(γαι ελεtjΘεQη χαι λαμβdνεται 1ωρ(g
π(εη. Toυg παρ61o\rται oι πληρoφoρ(εζ για τηγ oργιiνωoη πoυ αγα_
λαμβιiνε ι την απoμιixqυγση στγlγ oπo (α ε μπιατειjογτα ι τα παιδ ιd του g,

για τιζ ρυΘμ6oειg φρoντfδαg που 6xoυν πQoγQαμματιαΘε( για τα παι-
διd,τoυg, γιατoυg xιvδιlνoυg xαθι6E xαιγιατιg πιθαν69 αυν€πειεgτηg α-
πoμ<ixqυνηE. Evτε(νoνται οι πρoοπ<iθειεg γιατην εxπλ(ρωη τωγ ε-
πιθυμιι6ν των γον6ωv, oυμεqιλαμβαvομdνων των oδηγιι6ν τoυζ για τη

φqoντ(δατων παιδιι6ντoυg, ην πoλιτιoψιxηxαι θρηoxευτιxη τoυE παι-
δε(α. Στα παιδιιi παq61εται η ευxαιρ(α vα εxφριiζoυν τιg απ6ιpειg τoυg,
πoυ συγεχτιμι6vται. Tα παιδιιi ri oι επ(τρoπoι (ν6μιμoι r{ εΘιμιxoQ αυ-
ναινor1ν γραrπι6q για τηγ απoμιixρυvη. Για xιiΘε παιδ[ δημιoυργεiται
ξε1ωριoτ6g φ<ixελοg που περιλαμβιiνει τα πρoοωπιxιi χαι oιχoγεγει-
αxιi 1αqαxτηριοτιπιi τoυ xαΘι6E χαι φωτoγQαφ(εg. Aυτ69 o φdxελοg
πεqιιi1ει επ(ηg 6λατα αιοι1ε(αηg oργιiνωαηg αηγ oπo(α αγατ(Θεται
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η ευθιiνη του παιδιotj xαΘι6g xαι αvτ(γραφα τηE 6γγραφηE αυνα(vεηg
των γoν6ων. Kq[νεται απαQαιηη η ι1παρξη πdvτε αvτιγριiφωv του φα-
πdλoυ: τo 6vα παqαδ(δεται σroυE γοvεfg, το δειiτερo αυγoδειjει το παι-
δ(, τo τq(τo παqαμιJνει αrιE εθvιxdg AQχ6E, τo τιfταψo αrην oργιiνωαη
πoυ ε(γαι υπειiθυνη για τo παιδi xαι τo πdμπτo οε oυδ6τερη oργιiνωoη
με συ\rτoγισ[ιx6 ρ6λo (6πω9 η Kεvτριxf Yπηρεο(α Αναξητr{oεων τηE
ΔEEΣ).

Tα παιδιd μεταφιiρoνται οε αoφαλεiE περιo1dg 6oo πληαι6αrερα γf-
γεται σ[α oπ[τια τoυg χαι τιζ οιxoγdνειιig τoυg. o πρooριομ<ig τoυζ χα-
Θoρζεται με βιioη την αρfi τoυ <oυμφ6qoγτoζ τoυ παιδιoιj, και 61ι
μ6νo με β,iη τη διαΘεοιμ6ηταητα αυμφ6ρovτα των oqγανιiσεωγ -

δωqητι6ν rj των oιxoγεγειι6γ. H απoμιixqυγΨ, 1 υπoδoμj xαι oι ρυΘ-
μ(αειg για τη φρovr(δα επαληθειiovται πQιγ ηγ dναρξη ηg μεταx(ηoηg
τωγ παιδιι6ν. Avαλαμβιiνεται xιiΘε δυνατr{ δριiη για τηγ 6qευνα των
αυνΘηxι6ν τoυ ταξιδιοιi χαι τηγ εγγliηη τηE ααφιiλειαζ χαι τηζ φQo-
vr(δαg xατιi η διιiqxε ια η g διαδρoμrig. Eιiν πρ6xε ιται για ε (οoδo οε <iλ-

λη 1ι6ρα, διεxπεραιι6νεται xιiΘε απαρα(τητη dγxριη, oυμπεqιλαμβα-
voμ6νηg χαι τηs <iδειαg εισ6δoυ, πQιγ τo παιδ( απo1ωριoΘε( τoυg γο-
vε(g τoυ. o διoqιoμ6E Eπιτg<iπoυ, δηλαδ( o xαθοριομ6g τoυ πρoαι6-
πoυ πoυ εiγαι διxαιoπραxτιxd' υπειiΘυνog να ενεργε( αvτ(των γoνι1ωv
xαι ο xαθoριoμ6g τωv ορ(ων τηg εξoυο(αg τoυ πQαγματοπoιε(ται πριν
απ<i οπoιαδ(πoτε μεταx(ηoη τoυ παιδιοιi. Oι ενriλιxεg με τουg oπo(oυg
τα παιδιιi €γoυν x6πoια oιxε ι6ητα αυνοδειjoυγ τα παιδιι1 που απoμα-
xρtiνoνται 1ωρ(g τιg oιxoγ6νειdE τoυg. Tα αδ6ρφια μεταxινοιivται μα-
Lι,.

Η υπoδoμj τοw παιδιιilγ επιβιiλλεται να ε(γαι xαλ,d ο1εδιαομι{η, θετιxη
xαι ανθqιiπινη ι6ατε γα ιχαγoπoιε(τιg ανιiγxεgτoυ xιiΘε παιδιοιj.

Στα ααυγ<jδευτα παιδι<i παgd1ovται ιiλεg oι xoιvωνιx6g υπηρεo(εE xαι
η νoμιxt] πρoαrαofα πoυ απoλαμβιivoυν τα παιδιιi πολ(τεg τηg 1ι6ρα9 α-
αιjλoυ πoυ ατερoιivται πQoσωQιγιi r{ oqιαrιxιi τoυ οιχoγεγειαxoιi τoυg
περιβιiλλovτοg. Η φqοvr(δα xαι η τoπoθdηαrJταlν αoυνdδειπαyv παιδιιilν
επιβλ6πεται απ6 ε θνιx6g η τoπιx6'g υπηqεofε g παιδιx{E πρι1νoιαE, ril-
στε γα διαoφαλζεται dτι απoλαμβι1νoυν τη φgovτ(δα πoυ αvταπoxρ(-
vεται τoυλιi1ισroγ σrα ελιi1ιατα xριτjQια πoυ απoλαμβ<iνoυγ τα παιδι<i

I
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πoλ(τεg ηg 1ι6ραg αo6λoυ. Tα αδdρφια δεν 1ωqζovται. Eπιβιiλλεται ε-
π(oηg vα μη 1ωρζovται τα παιδιιi πoυ d1oυν αναrττ6ξει ατεvιi α6νδεoμo.
Kαθoρζεται για x<iθε ααυγ6δευτo παιδ( η παλιiτεqη μoqφr{ τoπoΘ6τη-
αηg. Συνεxτιμιilvται η η}'mkι,η πqoοωπιx6τητα, oι ανdγχ,εζ χαι oι πQo-
τιμliαειg του παιδιorj. Για μεριxιi παιδι<i η oιχoγεγειαχli φροvτ(δα ε(ναι

η xαταλληλι5τερη τoποΘ6τηη. Σημαvτιx6 εfγαι oι υπειjθυγoι φqovτ(-
δαg των παιδιι6ν να παq61oυν φροvτ(δα αvιiλoγα με ηv ηλιx(α τoυζ, α-

γ6πηxαι διατqoφr{. Η αλλαγr{ τωγ υπευΘιjγωγ δεγ συγιστd'ται. Kατα-
βιiλλεται xd,Θε πρoοπιiΘεια ι6ατε τα παιδιιi γα τoπoΘετoιjvται oε αγιi-
δo1εg oιxoγdνειεg rj oμιiδεg 6μoιoυ εθνιxoιi, πoλιτιαμιxoιi, γλωοαιxoιi
xαι Θρηαlιειπιxαυ υπιiβαΘqoυ (ιiρθqo 20, παqιiγqαφog 3, ΣΔΠ). Zmιnηg
oημαo(αg εivαι η επιxoιγωγ(α τoυ παιδιoιj με τηγ oιxoγ6vεια. Kατα-
βιiλλoνται ιδια(τερεg πρoαπιiΘειεζ για τη διευxι1λυνoη αυτr]g τηg επι-
xoινων(αg.

'oλεg oι ενdργειεg ο1εδιιiξoνται με oτ61o ηγ oιχoγεγειαxτj αυν6νω-

η. Oι επ(τgoπoι χαι oι ανιiδo1oι γovε(g oφε(λoυν να παταγoorjγ αυτ6γ τo ατ6-

χo.

Στα πρoαωπιxιi αρ1ε(α τωγ παιδιc6γ πq6πει να περι61ovται τα ταξι-
διοπιxιi 6γγqαφα που απαπorjγται για τηγ επιατgοφrj τoυ παιδιoti ατην
πατq(δα τoυ.

Evτoπζοvται τα παιδι<i πoυ 61oυν απoμαxρυνΘε( dτυπα xαι εφoδιd,-

ξοrπαι με τα xατιiλληλα dγγqαφα ταιlτoτηταg"E1oυντιg (διεg ανιiγxεg
xαι διxαιι6ματα με τα επιorjμωg απομαxρυν6μενα παιδιιi, συμπερι-
λαμβανoμ6ηζ ηζ επιχoιγωνfαg με ην oιπoγ6νεια xατιiτo δκiατημα τoυ

1ωριoμoιi χαι ηζ oιχoγεγειαχtig αυνdνωηg.

Bλ. Kεφιiλαιo5, oελiδα 65. Ηαρ1r{ α6μφωνα μεηv oπofαταπαιδιιi με-
ταxιγoιjγται αυvoδευιiμεγα απ6 τoγ xυq(ωg υπειiΘυvo για την φρovτ(δα τoυg
εφαρμ6ζεται χαι σ[ιζ πεQιJττι6oειg απoμ<ixρυνηg για λιiγουgηε(αg oε xιiπoια
dλλη 1ι6ρα.
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Kεφdλαιo B

Noμιx6 Καθεστ6E

Ι. KαΘoqιoμιig τoυ παΘεατι6τo9
του πqdoφυγα'

Η Σιiμβααη τoυ ].95]. χαι τo Πρωτ6κoλλο τoυ
1961 γιατo KαΘεoτι6g των Πρoαφriγων oρζει πoιog
ε(ναι πρ6oφυγαg αvεξιiρτητα απ6 την ηλιx6α xαι δεγ
περιd1ει ειδιxdτεqη διιiταξη για τα παιδι<i πq6αφυ-

γεE' Η εφαqμoγη τoυ xqιτηρioυ τoυ (βd,σιμoυ xαι δι-
xαιoλoγημ6νoυ> φ6βoυ δ(ωξηg αrα παιδιιi δεν δημι-
oυργε( προβλriματα, 6τα\,6πωg oυμβα[νει oτιg πε-
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ριoο6τερε9 περιπτc6oειg, oυνoδειioνται απ6 τoγ dvαv η xαι απ6 τoυg δι1o γo-
νε(gτουg. o xαΘoqιoμ6gτoυ xαΘεοτιilτogτου πρ6σφυγα στα ααυγ6δευτα παι-
διιi ε(γαι διjoxoλο dqγo xαι απαιτεi ιδια(τεqη πqooo1ri.

Avιiλογα με τη νoμoΘεo(α τηg 1ι6ραg ααiλoυ ατο παιδ( πoυ αιτε( ιiαυ-
λo μπoρε( να αvαγνωριoθε(:

To xαΘεoτι6g τoυ πq6oφυγα λ6γω <βιioιμoυ xαι διxαιoλoγημ€νoυ φ6-
βου δ(ωξηE", dπωg oqζεται οτη Σriμβαoη τoυ 1951 χαι στo Πρωτ6-
xολλοτoυ 1967.

To xαΘεαrιδg τoυ πρ6αφυγα, 6πω9 ogζεται αrην Σι1μβαη τoυ \969 τoυ
oΑE f oτη Διαxr{ρυξη τoυ 1984 τηE Kαρταγx6να.

E<iγ τo α(τημα ααιjλου απoρριφΘε(, μπoρε( να επιτqαπε( oτo παιδ6 γα
παραμε(νει ατηv 1ι6qα αα6λoυ ωg μετανιiαηg για λ6γoυg ανθqωπιοτι-
xo(ιgfγατoυ επιδοΘε(η αρνητιxri απιivrηη rj διαταγr{ απ6λαοηg.

Aνεξιiρτητα απ6 τη νoμoΘεαfα πoυ διdπει την υπoβολr{ αιτr]ματog α-
oιiλoυ, εφαρ μ6ξεται δ ιαδ ιxαο(α γ ια ηγ εξdταη των ια1υqιομι6v τoυ. Oι τρε ιg

βαοιxo( μdΘoδoι ε(γαι: 1) ομαδιxr{ αvαγνι6ριαη τoυ xαΘεατι6τoζ τoυ πq6αφυ-

γα, 2) αναγνι6Qιη βαoιομ6νη αro α(τημα ααιjλoυ xdπoιου εvrjλιxα xαι 3) α-
ναγvι6ριη βααιoμdνη στoυζ ισχυQιαμotig του παιδιο6.

oμαδιxιi Aναyτeiqιοη: E6ν τα μdλη του πQoσφυγιχoιi ρειiματog ε(vαι
τ6αo πoλλιi ι6ατε η εξ6ταη των αιτημιiτωγ ααιjλoυ εiναι πραxτιx<i α-
διivατη oε μεμoνωμ6νη βιiη, το Kqdτog αvαγνωqζει τo xαΘεατιδg τoυ
πρ6oφυγα αε 6λατα μdλη τηg oμι1δαg. Σε xιiθε παιδ(τηg ομιiδαg ανα-

γνωρξεται αυτ6ματα τo xαΘεoτι6g τoυ πρ6αφυγα.

Aναγνοiριοη βαoιαβw1 οτo α1ημα αoιjλoυ xd.lτoιoυ ενιiλιxα: 'oταγ α-
ναγνωqζεται στoγ αQχηγ6 τηg οιxoγ6γειαζ το xαΘεατc6g τoυ πρ6oψυ-

γα,xαπ6 πιiγια ταxτιxητων Kρατι6ν 1ορηγε(ται ιiαυλo xαι oτα εξαρ-
τι6μεvα μ6λη. Η αq1r{ αυτr,] δεv oqζεται ρητιi οτα διεΘνr{ πε(μενα που
αφoqoιiν τoυg πq6οφυγεg, αλλ<i τα Kqιiτη αxολoυθoιjγ την πoλιτιxri
αυτrj για vα oτηqξoυγ τηγ oιχoγενειαxrj εν6τητα'"0ταγ τo παιδ6 αυ-
γoδειjεται απ6 τον dναν f xαι τoυg διio γorε(g, εφαρμ6ξεται oαφc6ζ η αQ-
yaτηs oιχoγεγειαχr{g ενdτηταE χαι στιζ πεqιαo6τερεg πεqιπτι6oειg α-
ναγνωρζεται χαι σ[o παιδ(τo xαΘεατι6g πoυ αvαγνωqζεται στoυs γo-
νε(g τoυ. 'oμωE, 6ταγ τo παιδ( αυγoδεf εται απ6 xιiποιo θε6o, ξιiδεqφo
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ri ιiλλο oυψει,ι{ το Kριiτog μπoρε[ να θεωψ{oει οτι δεv πq6xειται για <<oι-

xoγ6νεια, xαιxυπ6.αυγ6πεια εξετιiξειτo xιiΘε αiημα ααιiλoυ -χαι αU-

τ6 τoυ παιδ ιoιi- ξ ε1ωq ιoτιi. Aυτr1 η διαδ ιxαα(α ενδ d1εται να oδηγrj οε ι
ατην αvαγνc6Qιη τoυ xαθεατι6τog τoυ πρ6oψυγα σto συγγεγrj τoυ παι-
διοιi λ6γω βιioιμoυ xαι διxαιoλογημ6νoυ φ6βoυ δ(ωξηE χαι σrηγ α-
π6qqιιpη τoυ αιτ{ματog ααυλαυ ταυ παιδιαri. Σηv πεqfurτωoη αιlni τo παι-
δ( δια1ωρζεται απ6 τo αυγγενr{ xαι xαΘ(oταται αoυγ6δευτog ανιjλι-
xog. <Στην πριiξη xαι ι1λλα εξαρτc6μενα μ6λη τηg oιxoγ6νειαg, ιiπωg oι
ηλιxιωμ6νoι γονε(g των πρooφι1γωγ, αγ διαβιoriν υπ6 την (δια οτ6γη,
ιαγoγιxd, εξετdξovταιr'.

ΑΦoη yια <<oιι4oγεyειαxιi υυν€νωαη>>.' Mποqε( να υπoβληΘε( απ6 τo
παιδ(τoυ oπofουτην επιμ6λεια αoxε( μη αυγγεvηg, dτανη πoιdητατηg
σχ6σηζ τoυg ε(ναι 6μoια με αυτr{ τηg oιχoγεγειαχι,jg. Σε μεqιx6g πεqι-
πτιδoειg η σχ6η μπoρεi να ΘεωρηΘε( dτυπη, παqαδooιαxrj r{ <εν τoιg
πqιiγμαοι> υιoθεo(α.

Aναyνοiqιαη βααιαμ€νη στoυζ ισχυQιαμoιig τoυ παιδιoιj: Eιiγ τo παιδi
πoυ βqfoxεται υπ6 τηv επιμι1λεια τoυ γoν6α, αυγγεvι6v f ιiλλoυ ενriλι-
xα, υπoβd,λει α(τημα αα6λoυ, ο ενfλιxαg μπoρε(να αυνδqιiμει ιδια[τε-

Qα σrηγ διαδιxαoiα εξdταοηg τoυ, παρ61οιπα9 6λεg τιg πληροφoqiεg

με τιg oπo(εg τεxμηqιc6νοvται τα πQαγματιxι1 πεqιoτατιx6 πoυ επιχα-
λε(ται τo παιδ(, αντιπgooωπειiονταg τo παιδi, βoηΘc6vταg τo γα χατα-
vori αε ι τιg δ ιαδ ιxαo(ε g,'υπooτη q ζovτιiE τo αυvαιοθη ψαπιx6., αυ μβου -

λεrloντιig τo ( απoφαoζoνταg γι'αυτ6.

Aγ xαι πoλλdζ χi6Qεs 61oυν υιoΘετrjoει διαδιπαο(εg για τov xαΘoqιαμ6
τoυ xαΘεαrc6τoζ τoυ πρ6οφυγα, δεγ xd,γoυγ ειδιxrj πρ6βλειpη για τηγ ιδια(τε-

ρη xατιiατααη τωγ αουγ6δευτωγ παιδιι6γ. 'oλα τα xcιτ6τ6πoυg Γqαφε(α τηg
' Yπαη g Agμoαrε (αE ε (vαι εvη μερωμ6vα για το ξriη μα αιπιi xαι υπo1qεοιivται
να ευαιoθητoπoιtiooυv τιg Κυβεqvr{oειg.

Eπτιμc6vταg τιg αυνdπειεg σrη σωματιχ,r{ xαι ιpυ1oλoγιxι] ανιiπτυξη τoυ
παιδιoι] λ6γω τηg παρατεταμdνηg παραμovηg τoιfαε xαταυλιομ6 ri oε αυνθf-
xεg xαταυλιoμoιi, η αναγvι6ριαη τoυ xαΘεατι6τog του πq6οφυγα r{ η απ6φαoη
λαμβιiνεται πQoζ τo αυμφdρoν τoυ παιδιo6 τo αυvτoμ6τεQo, πQoσεχτιx6και
xατ' εφαρμoγli των xατιi}ληλιryν διαδιxααιι6ν. Η αβεβαι6ητα α1ετιxιi με τo vo-
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μιxιi xαθεατι6g των παιδ ιι6ν, ην ααφ<iλε ια xαι το μdλλον τoυ g απoτελε ( τραυ _

ψcιτιxτ| εμπειρ(α.

o ιαΘoqιομιig του xαΘεατιiπog τoυ πq6οφυγα στηγ περfuπωαη τωγ α-
oυγ6δευτων παιδιι6ν διdπεται απιi τιg παραxιiτω αρ1dg:

o τρ6ποg xαΘoριομoιi του xαθεαιιiτoE τoυ πρ6αφυγα σ[o ααυγ6δευτo
παιδf εξαρτdται απ6 τo επiπεδο πγευματιxηg ανdπτυξηg xαι ωqιμ6τη-
ταE τoυ παιδιοιj. O εξειδιxευμ6νοg επαγγελματ(αg με ιxανοποιητιxη
γνι6oη για τηγ ιpυ1oλoγιxr{, oυναιαθηματιxf xαι oωματιπr! ανιilιτυξη
χαι συμπεQιφoqιiτων παιδιι6γ xαλε(ται να απoφαα(oει λαμβιiνoνταg υ-
π6ι|.rη ιiτι τα παιδιιi εxδηλιilνoυν τoυg φ<iβουg τoυg διαφoρ ετιx6. απ6
τoυg ευjλιxεg. Eφdooν εiγαι δυγατ6γ, αιπ6g o επαψελματ(αg πριiπει να
€γειτo (διo πολπιομιx6 υπ6βαθρo με τo παιδ[ χαι γα μιλιi η μητριxrj τoυ

γλιilοαα' oι μη xυβερητιxdg oργαvιlioειg αυvεqγdξowαι αυ1νd' με πQo-
oωπικ<j αυτι6γτωγ πρoo<ivτων. Περιoο6τερε9 oδηγiεgγιατo Θιiμα αυ-
τ6 πεqιλαμβιiνεται oτο εγ1ειρ(διo "Guidelines for Ιnterviewing
Unaccοmpanied Minors & Ρreparing Social Ηistοriesrro, πoυ διατ(θε-
ται σ[ηγ 6δρα την 6δρα ηg 'Yπατηg Αρμοαrε(αg.

Eφιiooν xριΘε( 6τι το παιδ( ε(ναι αρxετιi αiριμο xαι ιxαγ6 γα εxφq<iξει
τo βιiαιμο xαι διxαιoλoγημdνo φ6βo δ(ωξηE, η περ(πτωorj τoυ αγτιμε_
τωπζεται ιiπωg oι περιπτι6oει9 των ενηλixων.

'oταγ τo παιδ( δεγ εiναι αqxετιi ι6ριμo να εxφqιioει τo βιiαιμο xαι δι'_

xαιολoγημ6νo φ6βo δ[ωξηg 6πωg xαι o ενriλιxαg, απαιτε(ται να εξετα_
αθoιiγ λεrπoμερειαxιi 6λα τα α\τιχειμενιπιi ατoι1εiα τoυ αιπjματoE α_
α6λoυ, 6πω9 τα χαQαχτηQιστιx6.τηg oμιiδαE με τηγ oπo(α τo παιδi ε_

γxατ6λειψε η χ6Qα xαταγωγr{g }l'αLτLs συγθηχεζ ξωr{g των μελι6ν τηg
oιxoγ dν ε ιαg εvτ6 g xαι εxτ6E τηE χι6ραζ ααιjλoυ.

KαΘι6g τα παιδιιi δεγ εfναι νoμιxιi αυτεξoιiοια, πρ6πει να αvτιπQoσω-
πειjoγται απ6 xd,πoιoγ ενrjλιxα πoυ υπoχQεotjται γα oτηρζει την απιi-
φαση πoυ ε[vαι πqog τo oυμφ€ρov του παιδιoιj. Σε μεqιxdg περιπτι6-
οειg αυτ6 το dqγo μπoρε( γα αγατεΘε( οε πqιiοωπα πqοοεxτιx6 επι_
λεγμ6να μεταξιi τoυ πQoσφυγιxoιi πξθυαμor1.

Tο πq6βλημα τηg "απ6δεξηg" εiναι ημαvτιx6 για τoν xαΘoριoμ6 του
xαΘεοτ<6τοgτoυ πq6oφυγα. E(vαιπερiπλoxo ατην περiπτωη τωγ παι-
διc6γ. Γι'αυτ6γτo λ6γο η απ<iφααη γιατο xαΘεατιigτου πρ6οφυγατου
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παιδιoιj διdπεται απ6 φιλελει1θερη εφαρμoγli τηζ αaχ{ζ <<τoυ ευεQγε-
τιiματog τηg αμφιβoλ(αg>. Aυτ6 oημαfνει 6τι δεγ πρdπει να δημιoυρ-

γoι1vται δ ιαταγ μο( για ηv αξιoπιαr(α η g πρooωπιxrj g ιατoq(αg τoυ παι-
διoιi, τo βιiqog τηg απ6δειξη9 δεν ανηxει ατo παιδ(, αλλιi τoυ αγαγγω-

ρξεται τo <ευεργ6τημα ηg αμφιβoλiαg>.

Exτιμι6vταg 6τι τα παιδιιi απoτελoιjγ ευιiλαπη oμιiδα, η επιλoγr{ των
xατιiλληλων διαρxι6ν λιjoεωγ πQoζ τo αυμφ6ρoν τoυg πρdπει γα αχο-
λoυθε( ιiμεοα τoν xαΘoqιαμ6 τoυ xαθεoτι6τog τoυ πq6αφυγα.

Για τηv πλfqη διααφιiλιoη τωγ συμφεQ6γτωγ τoυ αvrjλιxα - αιτoιjvτα
ιiαυλo επιβιiλλεται o ιiμεoog διoριoμ6E voμιxoιi αυμβor1λoυ r{ Eπιτρ6πoυ. Σε
πoλλ6g χι6ρεE o διoριoμ69 επιτq6πoυ δεγ απoτελεi ιxαvoπoιητιxr{ μ6Θoδo.
Avαφ6ρovται πρoβλriματα, 6πωg για παρι1δειγμα dταν o διoριαμ6E τoυ νoμι-
xoιi αυμβοriλoυ ε(ναι 1ρoνoβ6ροg, -μπoqε( να διαqxdαει xαι μr{νεg- f ι5ταν o
αντιπρ6αωποg δεν 6γειτo 1ρ6νο oιjτε διαΘdτειτιg απαιτoιiμεvεg ιxαν6τητεg

για τηγ πρooταα(α των αυμφερdγτωγ τoυ παιδιoιj. Eνδ61εται vα xqιΘε( αvα-
γxα[α η υπoατriριξη { η επιμ6qφωη τoυ Eπιτq<iπoυ.

[Ι αυν6ντευξη για τov xαΘoριoμ6 τoυ xαΘεοτι6τog τoυ πρ6oφυγα μJ[o-

ρ ε 
( να ε (ναι τραυ ματιxrj ε μπε ιq(α γ ια τo παιδ i. Ση αυνdvτευξη ε (ναι αναγxαfo

τo παιδi γα αυγoδειjεται απ6 ενιjλιxα, πρ6αωπo τηg εμπιαroα6νηg τoυ, ε(τε
απ6 μdλog ηg οιxoγ6νειαgτoυ, απ6 φiλo ri απ6 διoριαμdνο αvεξιiρτητo πρ6-
αωπo. 'oταγ o υπεr3θυνog ηg oυν6vτευξηg δεν μωρζει η γλι6οoα τoυ παιδιoιj
εxπαιδευμdvοι διερμηνε(g παq61oυν τιg γνι6oειg τουg, αx6μα xαι 6ταγ τo παι-
δ( φα[νεται να μιλ,ιi ιχαγoπoητιχιi η γλ16ooα τoυ υπειjθυγoυ ηg αυν6vτευξηζ'.

oι ανrjλιπoι πoυ 61oυν την ιxαν6τητα γα χαταγorjοoυν τι αημα(νει o
xαΘοριαμ6g τoυ xαθεατc6τog τoυg πρdπει γα εημεQι6νovται για η διαδιxαofα,
τα οτιiδιιi τηg, τιE απoφιiσειζ πoυ λαμβ<iνovταL'ιαLτLs ενδε16μεvεg oυγιjπει-
6g τoυg. H αβεβαιιiτητα χαι η dλλειψη ενημdρωoηg προxαλε( ατoν ανrjλιxο
περιττt( αγων(α: εxτfθεται αε φr{μεg xαι ανιiρμoαrεg αυμβουλdg, απoxτιi μη ρε-
αλιoτιxdg πρooδox(εg xαι xιγδυγειjει γα παραπoιε(τιg πληρoφoρ(εg πoυ λαμ-
βιiνει.
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E(ναι oυ1νιi αναγxα(ο για τη 1ι6qα ααriλoυ να xαΘoρ(σει τηγ ηλιxfα
τoυ νεαρoιi ατ6μoυ πoυ d1ει υπoβ<iλει f υπoβιiλλει α(τημα αoιjλoυ. Yπ<iρ-

1oυν διιiφoρεg διαδιxαα(εg rj πρoγριiμματα για πQ6oφυγεg ηλιx(αE μιxριiτε-
qηg αυτr{g πoυ oqζεται νoμoθετιxιi, π'γ' 16 r,] 18 ετι6ν. Mπoρε( η νoμoθεoiα
πoυ δι6πει τoυg πoλ(τεg τηζ χ6QαE ααιjλoυ να οqζει xdπoια 6ρια ηλιx(αg, 6-
πωζ η πoιγιχt{ νoμoθεo(α για τoυE ανrjλιxoυg. Eπιπλ6ογ η ΣΔΠ εφαρμ6ζεται
οε πq6oωπα μιxρ6τερατωγ 18 ετc6γ.

Tα Kριiτη αvτιμετωπζoυγ πQαχτιχιi πqoβλf ματα για τoγ xαΘoqιoμ6
τηg ηλιx(αg. Mπoρε( η γ6ννηαη τoυ παιδιoιj γα μηγ d1ει xαταγqαφε( r{ vα μην
d1oυν εxδoΘ ε( πoτ6 dγγραφα ταυτ6ητα9 για το παιδ6' Συ1νd τα 6γγραφα ταυ-
τατηταg d1oυν 1αθε( ri ε(γαι πλαατιi ιi 61ουν πατααrραφε[. 'Oμωg xαι ιiταγ αυ-
τιi τα dγγραφα ε(γαι σωστd, oι αρ1dg oφεfλoυv να εξετ<iαουv την ια1ιi τoυg.

'oταγ τα dγγραφα ταυτ6τητα9 δεν oυμβιiλλoυγ σroγ xαΘoqιoμ6 τηg η-
}νrxfug, oι fury6g εxτιμoι1ν αυυjΘωE η oωματιxrj διιiπλαη τoυ παιδιαιj. Mεριx6g
φoQdζ χQησιμoπoιοιivται ..επιoτημoνιxd5 μdΘoδoι>, 6πωg η αxτινoβoλ(α των
δovτιι6γ rj των ooτι6ν τωv xαgπc6ν με αxτ(νεg X. oμωg απαιτε(ται πρoοο1ri
xcιτ6'την εφαρμoγη αυτι6γ τωγ διαδιxααιι6γ. Πρι6τoν, αυμβ<iλλoυν στoγ χατ'
εxτ(μηη υπoλoγιομι1τηg ηλιxiαE. Γι' αυτιi οι Aρ16g πρ€πει γα βεβαιι6νovται
ιiτι οι μdΘoδoι ε(vαι α6γ1qoγoι χαι 6τι επιτρι1πoυv πεqιθι6qιo λιiθoυg. Δεrjτε-
Qoγ, η χQfη τηg τε1νολoγ(αg πgdπει γα ε(γαι αoφαλr{g xαι αυμφυr(g με τηγ
ανΘρι6πινη αξιoπριfπεια. Tq(τo, οι ειδιxdg διαδιxαo6εE r{ τα πρoγριiμματα συ-
νrjθωE απooxoπotjγ oτη βoηθεια των νεαρdτερωv ατ6μων πoυ oι ανιiγxεg τoυg
ε(ναι μεγαλιiτεQεζ.'Oταγ δεγ υπιiρ1ει βεβαι6τητα για τηγ αxριβr{ ηλιx(α, α-
vαγνωρζεται ατο παιδi τo ευεργ6τη μα τη g αμφιβoλ(αg.

Oι xιiψεg oιχoγεγειαχoιi εμβολιαoμori oε μεριxdg 1ι6ρεg παgι11oυν ε-
xτιμrioειg για τηγ ηλιx[α xαι απoτελoι1ν παραδοοιαxli μ6θoδo τηg xατιi προ-
o6γγιαη εxτ(μηηg τηg ηλιx(αg τoυ παιδιoιj. H μητdρα πoυ αυγoδειiει τo παι-
δ( μπoρε( vα ΘυμηΘε( την ημερoμην(α γdνvηα{g τoυ oυα1ετζovτιig τη με xιi-
πoιο τoπιx6 γεγοv<ig rj τoπιx6 η μεqoλ6γιo, 6πωg τη Xqονιιi τoυ Πρoβιiτoυ, τη

1qoνιιi τoυ πoλdμου μεταξι1 των 1ωρι6ν X xαι Y, η 1qονιιi πQιγ ηγ 6ναρξη τoυ

μεταγασtευτιxoιi qεrjματog, τη 1ρονιιi εμφιiνιηg αxρfδων rj xιiπoιo διεθνdg
γεγoν6g 6πω9 εiναι o Πιiλεμog oτoν Περoιx6.

Eπειδ{ τα Kριiη xατιi ην εφαρμoγf τηg νoμoΘεo(αg που προtπoΘι1τει
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6qιo ηλιx(αg αντιμετωπζoυγ πQαχτιχιi πρoβλr{ματα, εiναι οημαvτιx6 γα τη-

ρoιivιαι οε xιiθε αυξriτηη oι αρ16g ηg ενημ6ρωη9, ηg ααφιiλειαζ χαι ηζ α-

ξιoπρdπειαg.

ΙΙ. Kαταγaαφ{ τηE γ6γγηοη9, Ιθαγdνεια, Aγι,Θαγ6νεια
'oπωg πqoβλdπεται απ6 τη διιiταξη του ιiqθρoυ 24τoυ Διεθνoι1g Συμ-

φι6νoυ για τα Ατoμιxιi xαι Πολιτιxιi Διxαιι6ματαu xαι απ6 την διιiταξη του
ιiρΘqoυ 7 τηg ΣΔΠ xιiθε παιδ( πρ6πει γα εγγqιiφεται ατo ληξιαq1ε(o αμ6oωg

μετιi τη γ6wηοr{ τoU χαι d1ει διxα(ωμα γα απoxπiαει ιΘαγ6vεια. H εγγqαφti
τηg γ6νvηηg τoυ παιδιoιi oτo Ληξιαq1εio ε(ναι xαfριαg oημαo(αg για τηγ α-
π6δειξη τηg ημεqoμην(αg xαι τoυ τ6πoυ γ6ννηοηg, ενεργoποιε( μεριxιi διxαι-
ι6ματα, 6πω9 αυτιi πoυ εξαρτι6vται απ6 την ιΘαγ6νεια xαι απ6 την πQoσωπι-
xηxrιτ6aταoη. Aυτιi τα Θεμελιι6δη διxαιι6ματα τoυ ανθρι6πoυ ενδε1oμ6νω9
να παραβιιiξoγται σε προοφυγιxdgxcιταατdoειg' ε'lτ6g ειiγ αποδoΘε( ιδια(-
τερη ημαo(α oην εξαοφιiλιοη τηg xατιiλληληg τεxμηρ(ωοηg τωγ παιδιι6γ.

To ανιΘαγεvdg παιδ( δεv 61ει την εγγυημ6νη πqοαrαα(α xιiπoιoυ Kq<i-

τoυg. Tα θεμελιι6δη διxαιc6ματιi του, τo νoμιx6 xαθεατι6g, η αοφ<iλεια ατη 1ι6-
qα διαμoνr{g xαι το ταξ[δt εxτ6gτηg χι6Qαs αυτr(g εξαρτιilγται απ6 η διαxρι-
τιxr] ευ169εια του Kqιiτoυg. Η ανιθαγdνεια oυ1νιi oφε(λεται oε αυθα(qετη
xqατιxrj πoλιτιxr] περ( μη 1oqr{γηηg ιΘαγdγειαζ σε παιδιιi πgoαφiγωv. Mπo-
qε( να oφε(λεται oτην riπαρξη oυγxρoυ6μενων ν6μων πoυ δι6πoυγ την ιθα-

γ6vεια. Mεριx6g χι6Qεg 1oρηγoιiν την ιΘαγ6vεια ατα παιδιιi πoυ γεννιoιIvται
ατην επιxρ<iτειιi τουg (δ(xαιo εδιiφoυg), ενι6 ιiλλα 1oρηγoriν την ιθαγ6νεια α-
πoxχuoτιxdoτα παιδιd, πoυ γεwιοιivται απ6 γovεig πoυ 61oυv τηv ιθαγ6νειιi
τoυg (δ(xαιo τoυ α(ματog).' Βτoι, π'γ. τo παιδ( πρ6oμryαg πoυ γεwι6ται αrη 1c6-

Qα πoυ εφαρμ6ξει τo δ(xαιo τoυ αiματog oτoυg αλλoδαπoιiE των oπo(ων η ι-
Θαγ6νεια διdπεται απd ην αρ1η τoυ διxα(oυ τηg εδιiφoυg δεγ Θα απoxπiαει
xαμ(α ιθαγ€νεια. Σr1μφωγα με τη διιiταξη τoυ ιiρΘqoυ 1' A2τη9Σ6ψβαηg τηg
ΓεvειiηE για τo Kαθεατιilg των Πρooφriγωγ χαι / r{ τη διιiταξη του ιiρΘρoυ 6
Αιι τoυ Kαταατατιxo6 τηg' ,τo 6ργo τηg'Yπατηg Aρμoατε(αg xαλιiπτει 6λα τα
ανιθαγενη πρ6οωπα (xαι τoυg πρ6αφυγε9). Στιg 1ι6ρεg μdQη τηζ Σιiμβαoηg
τoυ 1951 ri τηg Σf μβασγ]E τoυ OΑE τoυ 1969 πoυ ρυΘμζει τα Eιδιxιi Θ6ματα
των Πρoβλημιiτων των Πρooφιiγωv οτην Αφριxri'τo xαθεoτι6g των ανιθαγε-
νι6γ δι6πεται απ6 τιg διατιiξειg αυτι6γ τωγ διεΘγι6γ xειμ6νων. Yπoγqαμμζε-
ται 6τι η 

'Yπατη Aqμoατε(α Η'E. για τoυg Πρ6αφυγεg oιiμφωνα με τη διιiτα-
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ξη τoυ ιiρθqoυ 11τηE ΣιiμβαηE γιατην Eξ6λεψη ηE AγιΘαγdνειαgτoυ 1961'

ε(ναιτο αqμ6διo 6ργανo αro oπo(o πρooφει1γoυν οι ανιΘαγενε(E.

Διααφαλζεται η εγγQαφr{ oτο Ληξιαρ1ε(o 6λων των γεvνt]oεωγ τωγ
παιδιι6γ προoφjγων.

Εilνιιai Καταyραφιi: Aπαιτε(ται αrεν( αυνεgγαα[α με τιg Αρ169 τηζx6-
ραg αoι1λου ι6ατε γα διαοφαλιoΘε(, εφ6ooν ε(γαι δυνατ6ν, 6τι oι γεν-
νrjoειg 6λωγ τωγ παιδιι6ν πqοoφιiγων xατα1ωρoιlrπαι 6πωg αxqιβι6g
χαι τωγ παιδιι6γ πoλιτriν τηg χ6Qαζ αα6λoυ. Η διαδιxαα(α αυτri διευ-
xολιiνει την δημιουργ(α αq1ε(ων χαι τηγ αναζr{τηη'o.

Παριiλληλoι Mη6ανιoμoi: 'oταγ τα Kριiη λ6γω αvυπdρβλητων εμπo-
δ(ωγ δεγ εφαρμ6ξoυν για την εγγQαφ1i των γεννηοεωγ τωγ πρooφri-

γωγ τη διαδιxααiα πoυ ιo1ιiει για τα παιδιd πoλ(τεg τoυζ, oι εΘνιx6g
AρxdE εvΘαqqr1νονται να υιοΘετrjσoυγ για ηγ xαταγραφ{ των γεwrj-
σεωγ τωγ παιδιι6ν πρooφr1γων 6να α6αrημα παριiλληλo xαι 6μoιο με τo
εθγιxιi αιiαrημα.

Εyyραφιi τηtyΦηηζ υτo Πqoξενεfo:'στcw η εvdgγεια αυτr,i δεν xρi-
γεται επιxiγδυνη για την αοφιiλεια τoυ νεoγ6γγητoυ 1{αι τηs oιxoγ6-
γειαs του, αυμπεgιλαμβανομdνωv των μελc6ν που διαμdνoυν αrην 1ι6-
ρα xαταγωγr(g, διευxoλ;ιiνεται η εγγQαφ4 ηs γdγηαηE ατιg Πρoξεvιx6E
Aρ1€g τηg 1ιiραg xαταγωγr]g πoυ εδρεriουν ατη 1ιilρα ααιjλου.

Toπιxιi Καταyqαφιi των Γεννιiαεωτ:'στιw τα Κριiτη δεν xαταγριiφoυν
τιg γεwιjoειg τωγ παιδιιiyv πρoαφfγιυv, εφαqμ6ξεται τoπιx6 αιjoτημα χα-
ταγραφ(g ι6αrε να διαoφαλιoθε(τουλ<i1ιατov η αq1ειοΘ6τηη, με τρ6-
πo ευxρινtj, ηg ημερoμην(αg, του τ<iπoυ γιivιηηg, των ονoμ<iτων xαΘιig
χαι τηζ ιΘαγ6νειαg χαι τωγ διio γoνdων' Eλdγ1εται η xατα1c6ρηση ηζ
γ 6wηη g ατο o ιxoγενε ιαx6 Bιβλιιigιo η E πQoσΨυγιxr{ g o ιxoγ dνε ιαE rj
oε o ιoδriπoτε ιiλλo dγγqαφo τη q εtται απ6 αυπjν.

Πιατoπoιητιxιi γ€ντηoηg: Aνεξιiqτητα απ6 τo oιiατημα παταγqαφrig
τωv γεwrjαεων οι γoνε[E διxαιοιjγται τηv dxδoαη ια1υρcδν πιστoπoιη-
τιxιiν γ6wηηζ για xιlΘε παιδ(τoυζ πoυ γεwι6ται αrην 1ιiρα αo6λoυ.
Aρμ6διε9 για την dxδooη τωγ πισ[oπoιητιxιiν αυτι6ν πqdπει να ε(γαι oι
EΘνιπdg Αρ169 τηg χc6Qαs ααιjλoυ ι6ατε γα παρ61οvrαι 6λεg oι εγγUli-
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σειE για τη νoμιxf ια;ιi τουg. Για τo oxoπ6 αυτ6 ενΘαρριiγoγtαι χαι oι
εΘνιxo( αξιωματoι11oι. 'oταγ oι εθνιxdg Aρ16g δεν εxδ(δoυγ πισιoπoι-
ητιx<i γ 6wηη g, τα xoπ6" τ6πoυ g Γqαφ ε (α τηg' Υ πατη g Aρ μoατε (αg υ -

πo1ρεoιlvται γα εxδ(δoυν 6γγραφη βεβαfωoη τωγ πεQισtατιxι6γ πoυ
αφορor3v τη γ6ννηoη. Π.1. oτην περ(πτωoη των πgoαφιiγων απ6 τηv
Ιvδοx(να, oι μα(εE xαι oι ιατρο( πoυ βoηΘoιioαγ σtoγ τoχετ6 των βρε-
φιiν εξ6διδαν πιστoπoιητιχιi γ6wηηg ατoυg γoνεiE τoυg. Στo Θ6μα αυ-
τιi αιlνdδραμαν ο EρυΘρ6g Σταυρ6g xαι η EρυΘριi Ημια6ληvog.

Ε π t αη μα Aντ iy q αφα : Yπo1qεοιiτα ι να τη q ε ( το Γραφε (o τη g' Yπατη g

Αρμooτε(αg. Στην περ(πτωση τoυ εΘελογτιxoιj επαγαπατQιoμoιi πα-
ραδ(δεται oτιE αρμ6διεζ αQχ6ζ τηg 1ι6ραg xαταγωγr{g μια αειρd, επ[-

ημωγ αvτιγριiφων.

'oλα τα παιδιιi πq6oφυγεg Θεωqε(ται 6τι d1oυν r{ 6τι διπαιoιjγrαι γα α-
πoxπiooυν ση χ6Qα ααιiλoυ, χαι με η διαδιxαo(α τηg πολιτoγριiφηηg, μια
πραγματιxr( ιθαγ6vεια.

Aνιθαy6νεια: EνΘαρριiνoγται 6λα τα εφιxτ6 μ6τρα πoυ oυμβιiλλoυν
oην εξιiλειιpη τηg ανιΘαγdνειαg xαι ταυτ61ρoνα αυνδριiμoγrαι oι α-
νιΘαγενε(g, xαθιig χαι τα παιδιd, να απoλαμβ<iγoυγ τα διxαιι6ματιi
τoυ g. Aυτ<i τα μdτρα περιλαμβ<iνoυv:

α) Tα xατd τ6πoυg Γqαφε(α υπο1ρεoιivται vα γvωρζoυγ τη voμoΘε-
ο(α xαι την πoλιτιxlj πoυ εφαqμιiξoυν oι χc6Qεg ααιjλoυ για την απ6-
χτηση τηζ ιθαγdvειαg χαι για την πολιτoγQdφηση. To πqoοωπιx6 ο-

φεiλει να γνωqζει τιg διατιiξειg των Συμβιiαεων τoυ 1954'' xαιτoυ 1961
πoυ διdπoυγ την ανιθαγ6νεια.

β) Στα πλαCαια τηg γεvιxιiτεQηE στQατηγιxr{6 πρoιiγoγται oι δgαατη-
qιιiτητεg πoυ απooxoπotjγ οτη με(ωη ηg ανιΘαγ6νειαζ χαι αrην ελα-

1ιατoπο(ηη τωγ συγεπειιiν τηg. Aυτ€g πεqιλαμβιiνoυγ χαι τηγ πQoα-

γωγf τηζ πρoqι6ρηαηg των Κqατιiv oτιg διio Συμβιiαειg που ρυΘμ(-
ξoυν την Ανιθαγ6νεια.

γ) Tα xατιi τ6πoυg Γραφε(α ouνδqιiμουν xαι oτηρζουv τα αιπjματα για
ην απ6xηη ιΘαγ6νεια9 xαι διαηροιiv xατιiλογo Διxηγ6ρων πoυ εχ-

φoαωπαιiν ταυg ανιΘαγενε[g ατιg διoιxητιxdg xαιlf ατιg διxαατιx6E αρ1dg'
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Βxπα(δευoη

Η εxπα(δευoη αναγνωρζεται ωζ διεΘvdg αν-
θρι6πινo διxα(ωμα, επειδr{ ε(ναι ξαπιxf g ημαo(αg για
την ανιiπτυξη των παιδιιilν. Η διιiταξη τoυ ιiqΘρoυ 28
τηg ΣΔΠ δεαμει1ειτα αυvυπoγq<iφoντα Kριiτη γα εχ-
πληρc6ooυν την υπo1ρ6ωori τουE γα παqd1oυν εxπα(
δευoη. Η εξoρ(α δεγ ε(γαι απαγoQευτιπιj για τo δι-
xα(ωματoυ παιδιοrj ατην εxπα(δευoη oι1τε διxαιoλo-
γε( την ιiργηη τoυ Kριiτoυg γα τηγ παqd1ει. Η αυμ-

βαoη τoυ 195 L για τo ΚαΘεατι6g των Πρooφiγωv επι-
βεβαιι6vει ατη διιiταξη τoυ ιigΘqoυ 22την υπo1ρ6ω-
ση τηζ χc6Qαg ααrjλoυ vα παρd1ει εxπα(δευoη ατoυg
πρ6oφυγεg.

Γεγoν6g παqαμ6νει 6μωg 6τι οτι]γ πλειοιpηφ6ατων
παιδιι6ν πqooφιiγων δεν παρd1εται η ατοι1ειι6δηζεx-
πα(δευοη. Σriμφωνα με εxτιμrjoειg τo πoooατ6 τωv
παιδιι6γ προoφιiγων πoυ 61oυν πq6oβαoη στηγ εχ-
πα[δευoη δεν ξεπερνιi τo30vο. Η ατdgηoη τηζ στoι-



@ Εxπα|δευαη

1ε ιι6δoυ g εxπα(δευη g παραβιιiξε ι τα διxαιriματd τoυg xαι επηρειiξε ι η μα-
vτιxι16λη τoυζ τη ξωf . Η Παγx6αμια Διαxrjqυξη για Exπα(δευoη 'Oλων των
Ατ6μων (Tαiλιiνδη 1990 - Jomtien) αναφ6ρει ιjτι ,.oι πρ6αφυγεg δεν d1oυν
πρ6αβααη ατην εππα(δευηr' H Exτελεατιxrj Eπιτρoπri τηg'Yπατηζ AQμo-
αrεfαE ξfηoετo 1992 <<γα ιχαγoπoιorjγται αrτoτελεαματιx6τερα oι αvd,γxεg των
παιδιιilγ για ατοι1ειι6δη εxπα[δευση χαι απιiμα χαι στα πρι6τα ατιiδια τωγ
xρ[αιμων πgooφυγιxι6γ xαταατd'oεωγ γα εγτoπζoνται oι εxπαιδευτυx€g α-
παιτ(oειg ιilατε γα αποδiδεται η πq6πoυαα αημαο(α οε αυτι1g τιg αvdγxεE>'.

Η παραxoλoιiθηη των μαΘημιiτων εξαoφαλζει αια παιδιιi oυvd1εια oυμ-

β<iλλoνταg 6τoι ημαντιx<i ατην ευημερ(ατoυg. Γι'αυτ6 ατιE δρααηqι6τητεg
πρooτααiαg xαι παqo1ηg αvΘgωπιoτιx{g βor{Θειαg η εxπα(δευoη απoτελε(
πqοτεqαι6τητα.

Eπιβιiλλεται vα υπεqπηδηθoriν 6λα τα εμπ6δια ι6ατε γα διαoφαλιοΘε( 6τι
τα παιδιd, πρ6oφυγεg d1oυν πρ6oβαση στην εxπα(δευoη. Mερυx6g φoρdg δεv
τoυg παρ61εται η δυνατ6ητα πρ6αβααηg οτην εxπα(δευη, επειδf oι xυβερ-
v{oειg των 1ωqι6ν αoιiλoυ δεν παρ61oυν r{ δεν μπoρoιiν να παρ61oυv 6;ι oε 6-
λo τoγ x6oμo Θεωρεiται αroι1ειι6δηg εxπα(δευη oτα παιδιιi - πoλfτεg τoυg.
Πoλιi περιoρ ιαμ6νε g εy xcnαcπdαε ιg xo ινr{ g ωφdλε ιαg, αxατιiλλη λo δυvα μιx<1
xαι dλλειι}-rη εxπαιδευμdνου διδακτιxorJ πρooωπιxoιl αrτoτελoιjγτιg xυqιoτεqεg
αιτ(εg. Kατιi αυγ6πε ια η πoιdητα η g εxπα(δευη g ψoρε ( να ε(vαι 1αμηλoι1 ε -

πιπdδoυ, oι ι6ρεg περιοριαμ6νε9 xαι γα λε(πει τo o1oλιxιi υλιx6. Eπ(ηg ενδ6-

χεται η εxπαfδευαη πoυ παρ61εται ατα παιδιιi πq6oφυγεg να μην εξαoφαλζει
η δυνατ6τητα χaf ση ζ η ζ μητρ ιxrj g τoυ g γλc6ooαg. Σε μεριxdg περιrπι6αε ιg τα
παιδιιi πq6αφυγεg δεν 61ουν xαΘ6λου rj 61oυv πoλιi περιoριoμdνη πρ6oβαη
αrιg επ6μενε9 εxπαιδευτιx6g βαΘμ(δεg f αε ιiλλεg μoQφds εxπα6δευηg:η dλ-
λειιpη αυτι6ν τωv προ0πoΘdoεων πλfττει οoβαqιi την πρoorπιxri επiτευξηg oι-
xovoμιxrjg αυτιiρxειαg. Για γα διααφαλιoθεi η πρ6οβαoη των παιδιιiν πρo-
αφfγων ατη εxπα(δευση, τα xατ<i τιiπoυg Γqαφε(α σε συγεQγασ(α με τιg xυ-

βεqνrjoειg τωv 1ωqι6ν ααrjλoυ χαι τoυs επιχειQησιαχoιiE oυvεργιiτεζ υπoχQε-
otivται να πρooπαθoιjγ να αvτιμετωπζoυγ αυτd τα εμπ6δια.

Eξαoφαλζεται με xdθε τρ6πo η πq6oβdoη τωγ παιδιc6γ πρoαφιiγων
ατo o1ολε(ο. Η Διιiοxειfη Koρυφr,ig του 1990 για τα Παιδιιi αναφ6ρεται αιη
Διαxr{ρυξη ηg Jοmtien αro Σ1dδιo Δqιiηgτηg γιατη δεxαετ(ατoυ L990, ατo
oπofo oρξovται oι αrιi1oι πoυ επιβιiλλεται γα επιτευχΘotiν για τα παιδιιi πρ6-
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σφυγεE: <Παγx6αμια πρ6αβαη ατη ατoι1ειriδη εxπαiδευη χαι oλoxλr{ρω-

Φ τηs απ6 πoooοτ6 61ι μιxq6τεQo τoυ 80Ψo των παιδιιilγ αυτr{g τηg ηλιx(αg,
με dμφαοη oτηv ιiμβλυvη τηζ διαφορετιxrjg αντιμετιiπιηg αγοριι6v τιαLxo-

ριταιι6vr>. ΑπευΘιiγεται 6xx}'ηoηγιατην υιοθ6ηη ειδιxι6v μ6τρωv <<γιαηγ ε-
παγγελματιxri εxπα(δευη χαι ηγ πQoετoιμαo(α για τηv απαo16ληη>>. 'oooν
αφoριi τα παιδιιi πρ6oφυγεE, τo τραι1μα τηg μεταx(νηoηg δεν πqdπει γα επι-
δειγι6γεται απ6 τo τραriμα τηg απc6λειαg εxπαιδευτιxι6ν ευxαιριriν.

Στoι7ειοiδη5 Εxπα[δευoη: Διααφαλζεται η πρ6αβααη 6λωv τωγ παι-
διι6v πρoαφι1γωγ στη οτoι1ειι6δη εxπα(δευαη, πoυ περιλαμβιiνειτoυ-
λιi1ιoτον γνι6oειg ανd,γνωσηζ, γQαφr{ζ xαι αριΘμητιxrjg.

Δευτεqoβιiθμια & Tq ιτoβιiΘμια Εxπα[δευοη : T α xcιπ6' τ6πoυg Γραφε(α
υπo1gεoιiνται να πqοιiγoυν τη δευτεqoβιiθμια xαι τριτoβιiΘμια εxπα(
δευoη xαι να ενημεqι6γoυγ τoυE ενδιαφερ6μεγoυζ για τιg ευxαιρ(εg
πσυ τoυζ δ(δovται. To πεqιε16μεγo αυτι6γ τωγ εxπαιδειπιxι6γ βαΘμfδων
oγετ(ξεται ιiμεoα με τηγ αvαξriτηη διαqπιiν λιjαεων για τα ενδιαφε-
qι1μενα πρ6αωπα.

Aτυπη Εxπαiδευoη: Bλ. oελ(δα 114.

ΚατιiλληλoEXρι1νoE: Mε την 6ναρξη τηg πqοoφυγιxrig xατιiαταηg δια-
αφαλζεται η πq6oβαη ατιg xατιiλληλεg εxπαιδευτιxιig ευxαιρ(εs. Aυ-
τιi ημα(vει 6τι η πQoσφυγιxηxotνυτηταοφε(λει vα φρovτ(oει 6γxαιρα
για τoγ εvτoπιαμ6 των δαoπιiλωγ xαι για τηγ oQγιiνωη τωγ εxπαι,δευ-
τιxι6ν υπηρεαιι6ν. Yπoγραμμζεται 6τι η εxπαiδευοη πρ6πει να παρd-

χεται σrα παιδιιi xατιi τo 1q<iνo εξ6ταοη9 τoυ αιτriματog αoιiλoυ η ατα
xdvτqα υποδo1r{g.

.,i.Ι&i{iΦffΦ.:l,

Στα παιδιιi πρ6oφυγεg διααφαλζovται οι xατιiλληλεg πqo'δποΘ6oειg
τωγ εxπαιδευτιxι6γ ευxαιριc6ν. Απoδfδεται ημαo(α οτo φι1λo, ατην πq6oβα-
ση, σ[ηγ πoι<iτητα, οτιg εμπειq(εg ηg ξωr{g τoυζ χαι oτη γλι6αoα.

Φιiλo: Ιo6τιψη αυμμετo1r{ πqoαφiγων, αγoqιriν xαι xoριτoιιiν oε dλεg
τιg βαθμ(δεg τηg εxπαiδευηs. o o1εδιαoμξ χαι η εφαQμoγri τωv εx-
rιαιδ ευτιxι6γ υπη q εαιc6ν επιβιiλλετα ι γα δ ιευxoλιjγoυγ τη oυ μμετο1ri
των xoριτοιιiν πqoαφiγων. Δααxιiλεg xαι ξε1ωριατ ('g εyxuπαατioειg
μπoρε(να αυμβιiλoυν ατηv αιiξηη τηζ συμμετo1ligτων xoριτoιc6ν.

Ξ
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Πqιiοβαυη: Tα παιδιιi πρ6oφυγεg χαι τα παιδι<i πoλ(τεg ηg 1ι6ραE α-
α6λαυ πρdπεινα 61oιrνηv (διαπq6αβαη αη ατoι1ειι6δη xαΘc6gxαιατη
δευτερoβιiΘμια, αxαδημαixfi xαι επαγγελματιxrj εxπα(δευη.'oταν η
πq6οβαη τωγ πoλιτι6γ τηg 1ι6qαg αoιjλoυ ατη ατοι1ειι6δη εxπα(δευ-
αη δεν πληρo(τιg διεθνε(g πρotlπoΘdoε tg,ταxατ6τ6πουg Γqαφε(α με-
τ6' απ6 αυνεργαα(α με αγτιπQoσι6πoυg τoυ πQoσφυγιxoιi πληΘυoμoιi
oφε(λoυv να xαταβιiλλoυν αυλλoγιxr{ πqooπιiΘεια με ην xυβ6ρνηη
τηE xc6ραE αα6λου, τoυg διεθνεiE oργαvιαμoιiE χαι τιζ μη xυβερνητιxdg
oργανιiloειg ι6oτε να επεxταθε( η πgdαβαοη ατη ατoι1ειι6δη εxπα(-
δευοη τ<iαo γιατα παιδιιi πρ6αφυγεg <5oo χαι γιατα παιδιιi πoλ(τεEτηg

χ6Qαζ αα6λoυ. Σε πολλ6g πρoοφυγιxdg xαταατd,oειg, αυ1νι1 σε ασrι-
xdg πεqιo16g, η πρ6οβαση τωγ παιδιι6γ πqoαφιiγωv ατα υπιiq1oντα
o1oλεiα πρoτιμιiται απ6 τηv iδρυη ξε1ωριoτιiν πqoαφυγιπr6γ σχo-
λε(ωγ. Σε περι,πτι6αει9 μαξιxr{g ειο6δου η ενoωμιiτωη σ[ατoπιχιi αχo-
λε(α μπoqε(γα μηγ ε(ναι εφιxτi, αλλιiτο Yπoυργε(o Παιδε(αg μποqεi
με εξωτεqιxr( ατr]ριξη να ε(γαι oε θdοη να αναλdβει αυτr(ν ην ευθιiνη.
i\λλoτε πιiλι oε παρ6μoιεg xαταoτdoειg τα o1ολεfα πoυ διευΘιjγοιrται
απ6 τoυ5 πρ6αφυγεE παρ61oυv εxπαιδ ευτυx6g ευxαιρlfεg αε πoλλιi παι-
διιi τωγ oπo(ων η πρι5oβαη στα χαγoγιχιi o1ολε(α δεγ εiγαι ιiμεαα ε-

φL1ιτΔ. Aπ6μα παι 6ταν λειτουργoιiν παρ6μοια o1oλε(α με τιE ελιi1ι-
σιεζ εγχαταoτιiαειg xαι υλιx6, επιβιiλλεται να xαταvoηΘε( xαι γα υ-
πoατηρι1Θεi η αημαα(α τoυζ για τη φυoιoλoγιxr{ ξωrj των παιδιc6γ. Kα-
ταβιiλλεται xιiΘε πρoαπιiΘεια ι6αrε να διαοφαλιoΘε( oτι 6λα τα παιδιd'
πρ6οφυγε9 τηg ηλιx(αg ηg ατoι1ειι6δoυg εxπα(δευαηg 61oυν πρ6οβα-
οη oε πιiπoια μoQφli επ(αημoυ ι{ ιiτυπoυ εxπαιδευτιxoιi πρoγριiμμα-
τοζ.

Πoιιiτητα: Η πoι6τητα τηg εxπα(δευηE για τα παιδιιi πq6αφυγεE πρ6-
πει γα ε(γαι τoυ (διου επιπ6δoυ με τηγ παqε16μενη οτα αυνομr]λιx<i
τoυg παιδιιi, πo}"kεg τηg 1ι6ρα9 ααι1λoυ. 'Oταν η εκπα(δευη ε(γαι α-
νιilτεqηg πoιdτηταg ατη 1ι6ρα αorjλoυ xαι υπιiρ1ει η δυνατ6τητα εΘε-
λoγτιxoιj επαγαπατQισμοιi, υιοθετε[ται η λιioη πoυ αv[απoχρ(νεται αro
αυμφdqoν τoυ παιδιorj. Για γα απoφευ1Θε( η αρνητιxf αvτ(δραη τoυ

γηγενo6g πληΘυομοιi για το φαιγoμεγιxti πρoτιμηαιαxιi xαΘεατι6g των
πρoαφιiγων, διαoφαλζεται 6τι επωφελοιjγται 6λoι του αvc6τερoυ εx-
παιδευτιxοf επιπ6δoυ. Στη δευτεqoβdθμια xαι τριτoβιiθμια εxπα[_
δευoη oι πρ6oφυγεE απολαμβιiνoυγτηγ ευνοix6τερη δυνατri μετα1ε[-
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ριoη, xαι π<ivτωg 61ι λιγ6τερo ευνo'ixιi απ6 αυτrjν που απoλαμβιivoυν
oι υπ6λoιπoι αλλoδαπoi.

Εxπαιδευτιxιi Πριiyραμμα: Eιiν υπιiq1oυν βι1oιμoι λ6γοι vα πιατεrjε-
ται 6τι ε(ναι εφιxτ6E ο εΘελovτιx65 επαναπατριαμ6g, το πρooφυγιx6
α1oλε(o πρdπει γα αxoλoυΘε( για η διευx6λυνη τηE εvαωμιiτωσγ]E τo
εxπαιδευτιx6 πρ6γραμμα ηg 1ι6qαE xαταγωγ{ζ. H'Yπαη Αgμoαrε(α
oφε(λει να παρ61ει τα α1oλιxιi βιβλ(α ηg 16Qαs χαταγωγr{g r{ να τα ε-
παγεxδ(δει ( vα τα τροπoποιε( xατιiλληλα, ειiγ oι πρ<ioφυγεg 61oυν

βdαιμεg αvτιρqrjαειg για xιiπoιo ειδιxd μdρo6 τoυ εxπαιδευτιπoιi προ-

γρdμματog.

Καταλληλιiτητα: Η εxπαiδευοη πoυ παρι11εται πριΞπει να ο1ετζεται
με τιg ειδιπd6 ανιiγxεg χαι τηγ xατιiοτααη τωγ παιδιι6γ προoφιiγων.
Aπoδ(δεται αημαo(α ατην εν(ο1υη τηg προoωπιxτ]g xαι πoλιτιαμιxηg
ταυτ6τητα9xαι σηγ πQoαγωγ{ ηg ιpυ1oxoιvωνιxrig αταθεg<iηταg xαι
ανdπτυξηg των παιδιι6v, τωγ oιχoγεγειιiν τουg χαι τωγ xoινoπjτων. Η
διδααxαλiα πρ6πει vα γ(νεται στη γλι6oοα των παιδιι6γ - τoυλιi1ιαroν
ατo αq1ιx6 ατ<iδιo, γα αγταγαxλd, τoγ πoλιτιoμ6 τoυg, γα διευxoλιiγει

ην xαταν6ηση τ1ηs γooτQoπ(αg ηg χι6Qαg ααιjλoυ χαι γα ενια1rjει την
ιπαγι5ητα τωv πρooφιiγωγ γα εγσωματι6γoγtα ι σ' αυπ{v η 1ιilρα. Eπι-
βdλλεται να παρd1ovται πραxτιx€g γνιiloειg χαι γα xαλλιεργoιlvrαι ι-

xανι1ητεg α1ετιx6g με ην oιxονoμιπιj ξωr,i ηg xοιv6ηταE των παιδιι6γ.

Eruια iδ ευ oη & E ιqιiνη : Βxτ6g απ6 ττ1 διδαoxαλCα δ ιαφ6ρωv με Θ6δων ε -

πilυη g των διαφoρcirν, ε iναι αlταραiηη για τα παιδιd πα; ε (ναι θ6ματα
αυρqιiξεωv. Η UNΙCEF πqoιiγει αυπ{ τη μoaφi τηE εxπαiδευσηζ χαι
απoτελε[ πηγf για τα xuπdτ6πoυgΓραφε(α.

Γλοiοοα: Aπoδ[δεται ιδια(τεqη ημαο[α αrη γλι6αoα διδααxαλ(αg. Δε-
δομdνoυ <5τι τα παιδιιi μαθα(νoυν xαλυτεqα ιαι γρηγoqιiτεQα σrη μη-
τριxrj τoυg γλι6oαα, η'Yπατη Aqμoατεfα αυαrrjνει επ(μοvα γα χQησι-
μoποιε(ται ωζ πQαπαQχιx6 ψ6oo διδααιαλ(αg ειδιxιi oτιg πρι6τε9 τιi-

ξειE ηs εxπα[δευηg. 'Oταv η πρooπτιxrj ηg ενoωμιiτωηg r{ τηg μετε-
γxατdατααη g διxαιoλoγοriν την εxμιiΘηη δeιiτερη g γλ6οοα9, αιπr] ε ι-
οιiγεται ωg μ<iΘημα αρ1ιxιi χαι στη αυνd1εια απoτελε( μdαo διδαοxα-
λ[αE. EνΘαρριiνεται η χaηη τηg γλι6αoα9 των πρooφt1γωγ σrιζ Ψυχα-
γωγιxdg xαι ατoμιxdg τoυg δqαατηριι1τητεg.
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Πεqιλαμβιiνει μαθf ματα xαι ι1λλεg δραoτηqι6τητεg μdoω τωγ oπo(ωγ
oι αυμμετ61ovτεE απoxτοιiν μι6oειg xαι xα)λιεργoιiν ιxανιiητεg, αλλιi πoυ δεν
oδηγoriν oτι1ν απιixηη αγαγγωQισμ6ναw διπλωμιiτωγ xαι πιατoποιητιxι6ν. Η
προαφυγιπri xοιν6τητα εvθαρρriνεται oτo o1εδιαoμ6 xαι oτην παρo1r{ ιiτυ-
πωγ ειπαιδειπιxι6ν υπηρεoιι6v xαΘι6g παι αην αξιoπo(ηη πqoοφυγιxoιi αν-
Θριiπινoυ δυναμιxoιi, πoυ απoτελε(τo xαταλληλιiτεqo διδαxτιx6 πρooωπιx6
πραxτιxι6v δεξιoτr{των χαι τoυ παραδooιαxoιi πoλιτιαμoιi.

Γλι6oοαxαι Πoλιτιομιig:ΗεxπαΓ,δευη τωγ πρooφriγων ατη διxη τoυg

γλι6oαα xαι πoλιτιoμ6 ε(vαι ημαvτιxfi,τ6oo ωg μ6Qoζ ηζ επ(ημηg 6oo
χαι ωζ μ6ρog τηg ιiτυπηg εππα(δευηg. Tα παιδιιi πρ6oφυγε9 xαι oι d-

φηβoι θα 1ρειαατoιiv επιμ6Qφωη ι6αrε γα xατανotjοoυν xαι γα αvτιμε-
τωπiooυv τιg xoινωνιxdg xαι πoλπιoμιx6'gαξ(εgxαι xαv6νεg ηζ χι6Qαζ
αoιiλoυ. Η πρooπτΦ του επαγαπαrQισμoιj, η ζ εγxατι1αrαη ζ ση χ6Qα
ααιjλoυ r{ η μετεγxατιiοταη οε τρπι1 1ι6ρα (Bλ. Kεφιiλαιo 11) απoτε-
λoιiν xαΘoριοτιxοιl g παριiγoντε g απ1ν επιλoγr{ αυτιiζ ηζ εxπα(δ ευηE.

Επαyγ ελματ ιxιi Εxπαiδ ευ αη : Ε(ν αι εξαιρ ετιx<i η μαvτιxr{ ε ιδ ιxιi οτιg
πρooφυγιxdg xαταατιioειg 6που η δυνατ6ητα εxμιiΘηηg παραδoαια-
xι6v ιxανodτων απ6 η or-rμμετo1ri oτιg xαθημεριv6g υπo1ρει6σειs τωγ

γoν6ων ε(ναι περιοριoμdνη. Π.1. εφ6αoν ε[ναι εφιxτ6 xαι 6πoυ η γε-
ωργ(α απoτελε( τη βαοιxr{ πηγri ειooδr{ματoζ, xαταβιiλλoνται πQo-
οπ<iΘειεg για τηγ ενοωμd,τωοη τηg γεωqγ(αg ωg μαθr{ματoE, ι6oτε vα
ενΘαρρυνΘotiν oι πρ6αφυγεζ σtηγ αυτιiqxεια.

Σ17ιi ματα ΕxμιiΦ oη E : Απoτελoιjγ την απoτελεoματιπ6τε qη εxπα(δ ευ-

η σε πQα}ιτιxιi επαγγdλματα. Eξετdξεται η πεq(πτωη παρoμ{g απλι6ν
εργαλε[ων για 6ooυg αυμμετd1oυν με επιτυ1(α. Αυτιi τα εργαλε(α μπo-
ρε[ να 1ρηοιμοπoιηθοriν xατ' αρ1rjν για τηγ εxπα(δευαη ιαι oτη αυν6-

χεια γα δoθoιjγ στoυE εχπαιδευ6μεvoυg πoυ oλοxληρωσαγ με επιτυ-

1(α την εxπα(δευα{ τουg. Η επαγγελματιxtj εxπα(δευη o1ετζεται d-

μεσα με το μ6λλoν τηg απαα16ληαη9 r{ τουλιi1ιαrov αυνειoφdQει στηγ
oιχoγεγειαχt1 ξω'4. Λ6γω τη g πεqιoqιομ6νη g πρ6oβαoη g oτη δευτεqo-

βιiθμια εxπα(δευη xαι λ6γω τoυ υι|-rηλοιi επιπ6δoυ ηg αroι1ειι6δουg εx-
πα(δευoηg, η επαγγελματιxη εxπα6δευη αποτελε(για μεqιxοιig πρ6-
σΨυγεζ η μ6η υπηρεα(α πoυ παρd1εται σroυζ εφηβoυg. Aπooxoπε( γα
βοηΘr{αει τo νεαρ6 αγ69ι r{ xoq(τoι vα xερδζει ατο μdλλoν τη ξωr{ του.
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E(ναι εξ(αου oημαvτιxr{ 6μωg επειδr,] παqd1ει αroν 6φηβo ουoιαατιxt]
xαΘημεqιv6ηταxαιαxoπ6. Eι1ν oι 6φηβoι δεν d1oυν φoιπjοει ατo o1o-
λε[ο, εξετιiξεται η αγαγχαι6τητα παρo1rjg μαθημιiτων αλφαβητιoμoιi.

Πqoαψoλιxιi l Κα0ημερινιi M€qιμνα: Aυτ69 oι δqαατηρι6τητεg παq61o-
γται με πρωτoβoυλ(εζ χαι πρoαπιiθειεg των fδιωv των πρooφιiγων.
Mπορε( γα ε(γαι ιδια(τεqα αημαντιxτi για παιδιd, ευιiλωτωγ oιχoγε-
γειc6γ τωγ oπo(ωγ oι γoνε(g 1ρειdξονται αr{qιξη.

ilλkE εxltαιδευτ ιx€g δρααηρ ιιiτητεE: oι ιpυ1αγωγιxdg δρααrηρι6ητε9,
6πω9 η διδαoπαλ(α παραδooιαιι]g μoυoιxrjg, 1oρori και ιiλλων τε1νι6v
(Bλ. Kεφιiλαιo 3 γιατη ημαo(ατoυ πoλιτιομori) xαθιilg xαι οι αθλητι-
x6g δραoτηρι6τητεg,oργανriνoνται απ6 τi με αrενrj αυvεργαo(α με αγ-
θρc6πινo δυvαμιx6 τηE πqooφυγιxr{ g xοιv6τηταg'

Εxπαiδευαη &Yyεiα: Πρoιiγεται η διδαοxαλ(α τηg εxπαfδευσηE τηE

βαοιxrig υγιεινrjg xαιτηg υyε(αE,xcnd"πρoτ(μηη με τη συμμετo1rj παι-
διιiν πρoοφι1γωγ πoυ μεταφ6ρoυν τιg ιατριxιΞg τoυg ιxανιiτητεg αε ιiλ-
λα παιδιd, χαι σrιζ oιxoγ6νειdgτoυg (Bλ. Κεφιiλαιo 5)'

:]il]Ξr Ei::

H εxπαiδευη για τα παιδιιi πρ6αφυγε9 o1εδιιiξεται απ6 εξειδιxευ-

μ6νoυg επαγγελματ(εg oε oυνεqγααiα με τo διδαxτιx6 πρooωπιx6, τoυζ γo-
νε(g xαι τoυζ αγτιπQooι6πουg των xυβερνriσεωγ τωγ 1ωqc6ν ααιjλoυ. O o1ε-
δ ιαομ6 g τη g εxπαiδ ευη g πρ6πε ι να ξ ε xw rjo ε ι xατ6το αρ1ιx6 oτιiδ ιο τη g μα-
ξιxlig εια6δoυ τωγ πQoσφιiγων xαι να ε6vαι εξελιxτιxrj διαδιxαα(α.

Συμμετoγιi ηE Κoινιiτηταg: Σημα(νειτην ενεqγη αυμμετο1{ των γoν6-
ωγτωγ παιδιc6γ πqooφriγωv χαιτωγ αq1ηγι6νηg πqooφυγιxtig xoιν6-
τηταE σro o1εδιαoμ6 χ,αι στηγ εφαρμoγr{ τωγ εxπαιδευτιπriγ υπηQε-
αιι6γ πoυ απoλαμβιiνoυν τα παιδιιi τoυg.

Σ7€διo Δριiοηg: Στoι1ε(α xλειδιιi ατην ανιiπτυξη τoυ ο1εδiου εχπαι-
δευτιxrj g βori θε ιαg ε (γαι οι εxπαιδευτιx (. g cιν 6γ xεg, η πqoαγωγr{ των ri -

δη αναγνωgιoμdνων διπαιωμιiτωγ στηγ εxπα(δευη oriμφωνα με τo ε-
θγιx6 xαι διεΘν6g δ(xαιo, o εwoπιομ<ig του ανθρι6πιγoυ xαι υλιxorj δυ-
ναμιxοti στoγ πQoσΨυγιx6 πληΘυαμιi, η υιοθ6τηη oαφι6ν ατ61ων xαι
ειδιxι6γ προτεqαιoπjτωγ χαι η αvιiπτυξη γενιποιi o1εδfoυ για τηγ ε-

φαQμoγli χαι τηγ παραxoλoιiθηη τoυ εxπαιδευτιxοιi πρoγqιiμματoζ.
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Εξειδtxευυη: Avαξητε(ται η xατιiλληλη τε1νιxrj υπoοτliqιξη απ6 τιg xρα-
τιxdg εxπαιδευτιx6'gυπηqεoiεg των 1ωρι6ν αotiλoυ, τov Toμdα Πqo-
γQαμματισμoι1 xαι Tε1νιπηg Yπoσηριξηg τηg'Yπατηg Αqμoαrε(αg, τα
πεQιφεQειαχιi γqαφε [α ηg UNΕSCO xαι τηE UNΙCEF xαΘι6g xαι απ6
πιθανoιig επιχειQησιαxoιig oυνεqγιiτεg πoυ διαΘ6τoυγ δυναμιx6 xαι ε-
μπειρ(α. Στoγ επαγαπατριoμ6 πoυ oυγδιjεται χαι ενΘαρριiνει η ενι-
α1ιiει πιο μ6νιμεg δoμ69 xαι υπηρεα(εg ε[γαι ιδια(τερα αημαvτιxιi τo

μαxρoπq6Θεoμo dργo αη 1ι6ρα xαταγωγr{g. H αλληλοπληρoφι5ρηoη

μεταξιj αυναδdλφων xαι αρ1riν oη 1ι6ρα καταγωγr(g διαoφαλζει τη
αυνd1εια τωγ εxπαιδευτιxιiv δραατηqιoτrjτων ατηv περiοδο πoυ αχo-
λoυΘε6 αμ6αω9 μετιi ην επιαrρoφr{. Bλ. επiηg για τoν επαγαπατριαμ6
τo Kεφιiλαιo 11.

Διδαxτιxιi Πqooωπιx6: Πqoιiγεται η πq6αληιi.lη εξειδιxευμ6γωγ δα-
αxιiλωγ ωg βοηθι6ν τιiξηg, εliν τα πρoo6ντα τoυg δεν αναγνωρζovται
aτ,ατoπιx6α1ολε(α πoυ παραxoλoυθofγ τα παιδιιi πρ6οφυγεg. Aπαι-
τε(ται η ενεqγ6g ουμμετo1r{ τoυE σro α1εδιααμ6 τωγ εxπαιδευτιxι6γ
πρoγραμμιiτων. Evθαρριiγoγrαι οι εvr{λιxε g πρ6σφυγε ζ γα σχε διιiξουν
χαι γα οQγαγιilvουν ψυ1αγωγιxdg τi εxπαιδευτιx6g δραατηρι<iητεζ για
τη διατι,jρηη τηg πoλιτιoμιxη1ταυταιηταζ χαι τηg γλι6oαα9. 'oπου υ-
πιiρ1oυν ξε1ωgιoτ6g εxπαιδευτιxdg υπηqεο(εg για τα παιδιιi πριioφυ-

γ εE, o ι διo ιxητιxιig, εxπαιδειπιx 6 g xαι τεμ ιxdE θ 6oε ιg xαλιjπτoγται α-
π6 πριiαφυγεg, εια69 ειiν δεγ υπιiq1ει ιχ,αγoπoιητιxdg αqιΘμ69 δα-
αxιi:λ.ιυγ. Η εxrτα(δευη των δααι<iλ,αw απoτελε[ αναπdoπαατo μdρog τoυ
εxπαιδευτιxoιi πρoγqιiμματoζ. Διαοφαλζεται η ενθ<iρρυγση ηζ συμ-

μετoμjE των γυναιxι6ν πρooφriγων οε αυτtiν την εxπα(δευαη.

Επιτqoπ€| Γoγiωy; EγθαQριiνoνται εξαρμ(g να αυνεqγιiξovται με τoυE
δαoπdλουg τωγ παιδι16γ τουζ, γα oργανιfνoυν ο1oλε(α αυτoβoηΘειαg
xαθι6g χαι γα oυμμετ61oυν ατη δια1ε(Qιση τωγ o1oλε(ωv μετιi την (-

δqυαri τoυg.

ΠαραxολoυΘo6γται: η πρ6οβαη τωγ παιδιc6γ αrηγ εxπα(δευη, η ε-
π(τευξη των ατ61ων xαι η λεπoυργ(ατωγ εxπαιδεrπιxιilν υπηρεoιι6ν'

tr | ΠαραιcoλoιjΦoη των παραyιiνrωl: Aξιoλογε6ται η εφαρμoγr{ των εξf E
l μεΘ6διυν παραxoλoιlΘηoηg: εψραφ{, ποσοoτ6 παqαxoλoυΘηoηζ χαι o-
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λoxλr{ρωηg τωγ εxπαιδειnwιily βαΘμiδων ανιiλoγα με την ηλιx(α xαι
τo φιiλo, διαΘεoιμ<iητα των εxπαιδευτιπ<tiγ εγxαταατ<ioεων, α;dαη δα-
oxdχoυ l μαθητri, διαΘεoιμ6ητα τωγ o1oλιxι6ν βιβλiων xαι τoυ εχπαι-
δειπιxα6 υλιxαιl, αqιΘβgτωv εxπαιδευμ6νων χαι μη εlωιαιδευμdγαw δα-
απιiλων, πρoαφriγων δαox<iλωγ xαι πqooφriγωγ πoυ παραxoλoυΘοtlν
εxπαιδευτιxιi διδαxτιxιi oεμιν6ρια, τo επfuεδo επιτυ1[αg, τα πooοoτιi
ανιi φιiλο, τιiξη xαι εfδog εxπα[δευηE, τα πoαoατιi επανιiληψηg xα-
Θι69 xαι oι αριΘμo( χαι τα πoαoατιi τωγ παιδιι6γ πQoσΦγων στην τε-
λευτα(α τιiξη xιiΘε βαΘμoιi εxπα(δευηg πoυ λαμβ<iγouγ τα πιστoπoι-

ητιxιi, αυνε1ζoυv τιE οπoυδι1g τουg και απoxαΘ6oταγrαι επαγγελματι-
x6.

Στηv επ(ημη αxαδημα'ιxr{ { επαγγελματιxrj εxπαiδευση τoυ εθγιxoιj
oυoτriματog διαoφαλζεται αrα παιδιιi πρ6oφυγεg πoυ oλoxληqιfνoυν τιg βαΘ-
μ(δεE των oπoυδc6γ η χoa{γηση αγαγγωQισμ€γωγ πιατoποιητιxι6ν.'oταγ υ-
πtig1oυv ξε1ωρια169 εxπαιδειπιxdg υπηqεo(εg για τoυζ πρ6oφυγεg απαιτε(-
ται η τfρηαη αρ1ε(oυ των απoτελεoμιiτωv/ βαθμιiν των μαΘητι6ν xαι η 1oρr{-
γηη πιστoπoιητιxιiν που απoδειπγfoυν ην επιτυμ{ oλoxλ{ρωη τωγ σπoυ-
διiν xαι περιγριiφoυν τo αvτιxε[μεv6 τoυE.

ΕπανατrατqιομιiE των Πqooφιiyων: H αrεvr{ oυνεqγααiα με τoυg αξιω-
ματoι11oυg τηg 1c6ραE xαταγωγrjg εξαoφαλζει τηv αναμι6qιαη τωγ α-
xαδημαixc6ν επιτεtiξεων πoυ τα παιδιd, πραγματoπo(ηοαν αιη 1ι6ρα α-
αιjλoυ. Bλ. επ(ηg Kεφιiλαιo 11, ατηv oεχ'142'

Πεgιλαμβιiνει oτoι1εiα 6πωg η ανoιxoδ6μηση χαι η αυvniρηη o1o-
λε(ων, o εξoπλιoμιig, η υλιxr{ βor(Θεια και τα o1ολιxιi ε(δη, η εxπαfδευoη των
δααxιiλων, τα ειπαιδευτιπιi πρoγριiμματα xαι η ανιiπτυξη του εxπαιδευτι-
xοιi υλιxοr3, η xαταβολ{ διδιixτqων, η μεταφoριi, oι ατoλdE (ε(ναι oημαντι-
x6g αν τo παιδ( δεν 61ει ιiλλo qoυ1ιoμ6) xαι oι μιoΘo( ταtν δααxιiλωγ xαΘι6g xαι
η υπooτr{qιξη για χειQωγ αιαιx6gxαι oωματιπ6g ειπαιδευτιxdg δραατηρι6τη-
τεg. Tα xqια{Qια για η 1og{γηη υπoτρoφιc6v πεgιλαμβιiνovται ατo εγ1ειρ(-
διo: < Guidelines for Educational Αssistance to Refugees>>', πoυ διατ6Θεται α-
π6 τα γραφε(α τηE dδqαg τoυ Oργαvιαμori.

Π
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@ Αα'ιlν6δευτα Παιδιd'

Aαυγ6δευτα ε(γαι τα παιδιι1 που 61ουν απoχωQισrε( τoυg γoνεig τoυg

xαι δεγ ανατρdφοvτ αι απ6 x6πoιoν ευ{λιxα πoυ αι1μφωνα με τη νoμoΘεo(α r{

τα dΘιμα αvαλαμβιivει αυτr{ν ην ευθιiνη. Oι 6ροι ,,ααυγ6δευτog αvηλιxog> ι!
..αow6δειπo παιδ(, πρατιμc6vται του 6ρoυ <oρφαν6>. To παιδ( 1αραxηρζεται
oρφαν6 μ6νον αν 61oυν απoβιι6oει xαι oι διio γoνε(g τoυ: τo αυμπ6ρασμα αυ-
τ6 απαιτεiπρooεxτιxf επαλriΘευoη xαι πρdπει να αττ1qζεται οε απoδεξειg.
o 1αραxτηριαμιig των παιδιι6γ ωg "oqφανιilν> oιlμβιiλλει ατην ενθιiqQυγη
τωγ υιoθεοιι6γ xαι δεν επιxεvτqι6νει τη δρ,iαη οτην αναξr{τηση τηE οιxoγd-
γειαs, στηγτoπoΘ6τηη τoυ παιδιοιj oε ανιiδo1η oιxoγdvεια xαι σrηγ εν(o1υ-

η τηs χoιγoτιxr{g υπoαrriριξηg.

E(γαι oυoιαατιxr{ η γγι6ση πoυ αφoριi σroγ εγτoπισμ6 των ααυγ6δευ-
τωγ παιδιι6γ, αφoti αιπιi τα παιδιιi δεν ανατq6φοvται απ6 τιg oιxoγιJνει6g τoυg

xαι διατρ61oυγ τolr x(γδυγo γα μηγ τoυζ παρd1εται η xατιiλλrηλη προαιαo(α xαι
φqοvτ(δα. Η εμπειρ(α δε[1νει 6τι δεν ιxαγoπoιοιjvrαι πιivτα oι βιoλoγιxιig xαι
oι ανd'γxεg ανιiπτυξηg τωγ ααυγ6δευτωγ παιδιι6γ πoυ ανατρ6φovται αυvrj-
θωE απ6 ιiλλoυg πρ6oφυγεg. Eπιβιiλλεται o ιiμεoog εvτoπιoμ6g τωγ ααυγ6-
δευτωγ παιδιι6γ επειδri: α) η ιxανoπo6ηη των αναγxc6ν τoυg εξαψιiται απ6
τηv παραxoλoιIθηα{ ηE χαι β) η αναζfτηση τωγ γονdων r{ ιiλλωv αυγγενc6ν
πρ6πει να 6γει τo 1αqαxτrjρα τoυ επε iγοvτog.

Αιτtrεg: Δι6φoρεE απ(εg απo1ωριoμoιi d1ουv διαφoρ ετtx6.g oυν6πειεζ για
η μdριμνατoυ παιδιoιj xαΘι6gxαιγιαην ενδε16μεγη oιχoγεγειαπrj oυ-
ν6νωαη χαιτιζ μαπρoπq6Θεoμεg λι1οειg. Tα παιδιd ψoρε(να απo1ωρ[-
στηχαγ ηγ oιxoγdνειιi τot-lE τυ1α(α, να α:n{1θηoαν rj να ε(ναι oρφανιi.
Mπορε(να διdφυγαν ri ναξoιioαν ανεξιiρητα απ6ην oιxογ6νειιiτoυg

με η συγχατιiΘεη των γoνdων τoυg. Mεqιxιi μπoqε ( να ε [γαι παιδιιi τoυ
δρ6μoυ. i\λλα παιδιιi μπoρε( να αrιiλΘηxαν σrη χι6Qα αα6λoυ απ6 τoυg

γoνε(gτoυgπoυ παραμ6νoυν ατη 1ι6ραxαταγωγrig, εγι6 ιiλλα μπoρε(να
εγxαταλεfφΘηχαγ σTι] 1ι6ρα αο'ιiλoυ απ6 τoυg γοvε(g τoυg πoυ επαγα-
πατρ(ατηxαν η μετεγxαταατιiθηxαν οε <iλλη 1ι6ρα' Στιg αυρριiξειg τα
παιδι<i μπogε( vα απo1ωρ(αηχαγ ηγ oιxoγdνειιi τoυg λ6γω τηgxατ6-
ταξr{g τoυg αro ατρατ6 r,] Μγω ηg φυλ,ιixιηg τωv γov6ωγ τoυs. Παιδιιi €-

1ουv επ(η g απα1Θ ε ( xαι απ6 πgoαωπιx6 ανΘρωπιατιxι6v oφανιilοεωv.

Π
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@ Αoυν6δευτα Παιδιd.

Ι. Σ16διo Δqιioηg

Aφεηρ(α του o1εδ(oυ ε(γαι o α1εδιαoμ69 για ηγ πρ6ληιpη χαι τoγ ε-
vroπιομ6 τωγ ααυγ6δευτωγ παιδιιiγ.

H πqιiληι|lη τoυ απoχωQισμοt1 των παιδιι6ν απιi τoυg γoνε(g τoυE πραγ-
ματc6νεται με τoγ εvroπιoμ<iτων αιiγ1ρoνωv xαι εvδε1ιiμεγωγ αιτiωγ απoχω-

ριoμοιi χαι με την παρ6μβαoη' H παqofi ιδιαiτερηE ανΘρωπιατιxrig βo(θει-
αζ σε μογoγoιrεixdg oιxoγ6νειεg xαι oτιg oιxoγdνειεg με ανιiπηρα παιδιd, μπo-
qε( π.1. να πqoλιiβει την εγxατιiλειψη τωγ παιδιι6γ. Eιδιxrj μ6ριμvα απαιτε(_
ται για τoν xαΘoριoμ<i τoυ παιδιοι1 ωg αoυν6δευτoυ. Σε μια oQγαγωμdνη α-
πoμιixρυvη απ6 τoγ τ6πo διαμoνfg πρdπει xιlΘε παιδi γα αυγoδειjεται τoυ-
λd1ιατoν απ6 τoγ 6να γοv6α. Λαμβιiνεται μ6ριμνα για ηv απoφυγri του ηθε-
λημ6νου απoχωQισμoιi των οιxογεγειι6γ απιj τα παιδιιi, ιiταν αυτ6g απoσχο-
πεiyα απoλαμβιiνoυγ τα τελευταiα τωγ ειδιxιilγ υπηqεοιι.6ν πoυ πρoβλ6πo-
vται γι' αυτιi. H τqoφr{ xαι η ανΘqωπιατιxt{ βof Θεια πoυ παρd1εται στα ασυ-
γ6δευτα παιδιιi πρ6πει να εiναι ιiμoια με αυτrjν που παρd1εται αηγ πQoσφυ-

γιxli xoιν6τητα γενιx6τερα.

Πgoετoιμαοiα: Yπιlρ1oυν πιiγτα ααυγ6δευτα παιδιι1 αε xιiθε πQoσφυ-
ytxηxατdcιαoη αυ1νιi oε πooοατ<i ηgτιiξηgτoυ 2-5Ψoτoυ πQoσΨυγι-
xori πληθυoμoιi. Συνr{Θωg xρ(νεται αναγπα(o γα υιoΘεηΘε( ειδιπιi πρ6-

γQαμμα για τoγ εγτoπισμ6 xαι την παραxoλoιiΘηη τωγ ααυγ6δευτωγ
παιδιι6γ.

H ΑqμιiδιαΥπηqεoiα: Σε μια xρ[αιμη πρoαφυγιxri xατiaταoηπqdπει
6γxαιqα να xαΘoριοΘεf η oργιiνωclη πoυ ε(γαι εξειδιxευμ6νη αηγ παι-
διxη πρ6νoια, ι6ατε γα εiγαι υπειiθυνη για τηγ dμεoη xαι μαxρoπq6-
Θεαμη μ6ριμvα ταw ααιyvdδaπωγ παιδιιiyv 'Tαxcιτ6τ6παυg Γqαφε(α, xα-
Θoρζoνταg ηv αρμ6δια υπηρεo(α, υπο1gεoιivται να εξααφαλζoυν ηv
τη aηη αυτι6γ τωγ xατευΘυντη ριων αq1ι6ν.'oταν υπιiρ1ε ι η μαvιιx6 g

αριθμ6g ααυγ6δευτωγ παιδιC6γ, τo Eγ1ειqfδιo Avτιμετriπιαηg Kρ(οι-
μων Προoφυγ ιxc6ν Kαταατιioεων τη g'Yπατη g Aρ μoαrε (αg oυνιατιi 6-
πωg η 'Yπατη Aρμoαrε(α ιδρriαει ειδιxη μονd.δα για τoυζ αoυγ6δευ-
τoυg αvι,iλιxαυ g xαι αναξηπ{oει ην υπooτιiqξη xαι ην owδρoμri η g αρ -

μ<5διαE EΘνιxfg AQχfg, τηg UNΙCEF xαι ιiλλωγ ειδιπευμdνωγ μη χυ-

βερvητιxι6ν oργανιioεωv.

Ξ

Ξ
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Αoυν6δευτα Παιδιd @

Tρ (α ε (ναι τα αrιiδ ια τη g διαδ ιxαα(αg τoυ χαQαχτη Q ιoμoιi των παιδιc6ν
ωg ααυv6δευτων. Yπογqαμμζεται η oπoυδαι6τητα τηζ dγxαιρηg ριiθμιoηg
τηE επιμ6λειιig τoυg.

Aναζiτηαη: Tα ααυγ6δευτα παιδιιi πρ6πει να αναξητηθor1ν. ΣυνriΘωg

βρfoxoνται σε γoσoχoμε(αxαιx}"ιyιx6g, αε x6vτρα διατρoφrjg, σε oQ-

φανοτροφεfα, oε oιxoγdνειεE πoυ d1oυν xαι ιiλλα παιδιιi xαι οτo δρ6-
μo. Mεριx6g φoQ6ζ ε(ναι μ6να. Η 6qευνα για τoγ ε\rroπιoμ6 τoυg πρ6-
πει vα γ(νει ετoιrilaτε vα μη διαταqιiαooγται oι υπιiρ1oυoεg ρυΘμ(oειg
γιατη φQοvτ(δατoυg. Στην dρευνα αυτt{ αυμβιiλλoυγ σημαγτιx6ταψ€-
λη τηg πqοoφυγιxf g xoιvατηταg ειδιxιi για τoγ εγτoπιoμ6 των παιδιc6ν
πoυ 61oυv απoχωQιστε( τoυg γoνε[g τoυg. Kατιi ηγ χαταγQαφti, oι oι-
xoγdνειεg πρ6πει vα ερωηΘoιiν ειiν φρoντζoυγ παιδιιi πoυ δεγ ε[γαι
διx<i τoυE, ειiν 61oυν παιδιι1 που 61oυν απoχωQιστε(, ειiν γνωρζoυν
oιxoγdνειεg τωγ oπo(ωγ τα παιδιιi 1ιiΘηxαv ri ειiν γvωρζoυγ παιδιιi
πoυ €1oυv απoχωQισtε(τoυg γoνε[g τoυg.

Καταyqαφιi: Tαxατ6 τ6πoυ9 Γqαφε(α υπo1qεοιiνται να διατηρoιiν
Αq1ε(ο για τα εντoπιξιiμεγα ααυγ6δευτα παιδιιi. To αq1ε[o αυτ6 πqd-
πει γα περιλαμβιiνει τoυλιi1ιoτoν τα oν6ματι1 τoυg χαι τoγ τ6πo δια-
μoνf g τoυg. Στα πλα(oια xαταγραφr{g τoυ πQoσφυγιxoιi πληΘυoμoιi τα
ααυγ6δειπα παιδιιi πqdπει γα χαταγQιiφovται ξε1ωριατιi, αλλιi oε αυ-
a1ετιoψ6 με τηγ oιxoγ6νεια πoυ τα φρovτζει. Tα βρdφη xαι τα νεαρd,
παιδιιi πρ6πει να xαταγq<iφoγται πqιν διαoxoqπιαroιiν oι <iνΘρωπoι
που γνωρζoυγηγχαταγαryf των παιδιc6ν, αφof oυμιiτα (δια δενγvω-
qζoυν ιχαγoπoιητιχdg πληρoφοq(εg για την αναξriηαη τηE oιxoγ6νει-
ιiE τoυE.

Tεxμηqiωη: Β'ια6g απ6 τηv xαταγqαφi απαιτε(ται λεrπoμεqειαxr] τεx-
μηQ(ωη xιiΘε αoυγ6δειπoυ παιδιoιj, ι6αrε να δημιoυqγηΘε( φιixελog με
ηγ πQoσωπιxr] ιοτoρ(α χαι τιE ατoμιπ6g ανιiγxεg xιiθε παιδιoιj χαt γα
ξεxινrjοει η αvαξfτηoη τηg oιxoγdνειαg. To εγ1ειq(διo τηg'Yπατηg
Aρμoαιε(αg <Guidelines on Ιntervielving Unaccοmpanied Children &
Adolescents and Preparing Social Histories>l αvαφ6qεται oτη αυλλo-
γr{ των qετιxιilν πληqoφoριι6γ απ6 το παιδ( xαι περιλαμβιiνει δεiγμα
εγτtjπου τoυ χoιγωγιxoιi ιαrοριxoιj. Tα ααυγ6δευτα παιδιιi διxαιοtj-
vrαι εγγριiφoυ ταυτ6τητα9. Bλ. επ(ηg τo Κεφιiλαιo 8 για τoν x(γδυγo
τηg ανιΘαγ6νειαg.
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Επιμ€λεια: Η νoμιxr{ ευΘιivη για τα ααυγ6δευτα παιδιιi πρ6αφυγε9 α-
νrixει αrην xυβ6ριlηoη τηg 1c6ραg ααι1λoυ. To ααυγ6δευτo παιδ( διxαι-
οιiται Eπιτρ6πoυ πoυ τo α\rτιπQoσωπειjει oε xιiθε νoμιxrj διαδιxαo[α.
Πιθαγ6γ να 1ρειιiξεται χαι voμιx6 αυμπαqαατιiτη, πoυ oυμβoυλειiει

για τo oυμφ6ρov τoυ παιδιαi t! πoυ απoφαoξει για τo παιδ[ οε ιiλλεg πε-

ριατιioειg. Bλ. επ(ηg Kεφιiλαιo 8, αελ. 99.

ΙΙ. PυΘμ(αeιg γι,α τη Φqovτiδα

Kατ' αq1riν διααφαλζεται oτι xdΘε ααυγ6δευτo παιδ( βq(oxεται υπ6 ηv
επιμ6λεια εvrjλιxα πoυ τo αγαπ6, φρovτξει για τη διατρoφ{ τoυ χαι ιχαγo-
πoιε( τιg ανιiγxεg ανιiπτυξιjg τoυ. Δειiτερoν, oπoιαδfπoτε τoπoΘ6τηη τoυ
παιδιoιj αε oιxογdνεια ιiλλη απd τη διxrj του πρ6πει να ε[ναι αιiμφωγη με τιζ
παραδoαιαx69πραxτιx6g επιμ6λειαg (ιiρθρo 20, παq. 3 τηg ΣΔΠ).

Aδdλφια: Συνε1ζουν να αυμβιι6νoυv, 6πωg επ(ηg xαι τα παιδιιi πoυ 6-

1oυν αναπτtiξε ι ατενori g δεoμoιi g.

H γνι6μη τωy παιδιοiν; To παιδ( διxαιοιiται να εxφριioει τιg απ6ιpειg
τoυ γιαηγτoποθ6ηαi τoυ }ιαιηγ παρε16μεvη o'αυτ6 φροvι(δα: oι α-
π6ι}-rειg αυτ6g <αξιoλoγοιivται ooβαριi" (ιiρθqo 12τηg ΣΔΠ).

Δεv διαταρι1σσεται xαι ε(γαι oεβαoτη η o1dοη τoυ ααυγ6δευτoυ παι-
διοtj πoυ ξει με μη oυγγενrj τoυ, εφ6ooν ιπαγoπoιoιiγται oι αvιiγxεg τoυ. Aυ-
τ69 οι ρυΘμ(αειg φρovτ(δαg ε(ναι φυoιoλoγιx6g oε πoλλοrig πoλιτιαμoιig. Πq6-
πει γα εvτoπιoθotjγ τα ααυγ6δευτα παιδιd' πoυ ξoυν με oιxoγ6νειεg πoυ δεv
ε(γαι oι διx6g τoυg χαι γα τoυs χoQηγηΘoriv dγγραφα ταυτ6τηταg. Aξιoλo_

γε(ται xαι παqαxoλoυΘεiται η πoιdτητα τωv qυΘμ6oεων τηg φροvτ(δαg τoυg.

Aυτη η διαδιxαoiα εφαρμ6ξεται πρooεπτιx<i ι6oτε γα μη διαταρα1Θε( η q6-
oη φρoντ(δαs η γα μην ενθαρqυγΘoιjγ oι oιxoγ6νειεζ πoυ d1oυν αναλιiβει
την επιμ6λεια γα εγχαταλε(ψoυν rj vα απoπρrjι|oυv την παρoυα(α ααυγ6-
δευτωγ παιδιιiγ. Eιiγ ε(γαι <iγνωοτo πoιi βρ(oxoνται oι γοvε(E τoυE, χατα-

βιiλλoνται πρooπdΘειεζ για τηγ αvαξr{τηοr{ τoυg διευxoλιiνoνταg τηγ oιχo-

γενειαxtj ουν6νωαη.
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Παρ€μβαoη: Εqευνοιiwαι 6λεg oι περιrπι6oειg ιiπoυ υπιiρ1oυv βι1οι-
μεg υπαιpfug ατι τα παιδκi xαxoποιαtiwαι, παqαμελοιivται rj ε[ναι θιiματα
εxμετιiλλευοηg. Mπoρε( να ρυΘμιοτεiη εφαqμoγli εναλλαxτιxτjg επι-
μdλειαg (ιiqΘqα 19 xαυ20τηgΣΔΠ). Π.1. 6ταν αγατ[Θεγται αrα παιδιιi
xαΘtiπovτα o ιxιαxo{ βoη Θoιi, xιγδυγειjoυγ o ι αvd,γx ε g ανιiπτυξr,j g τoυ g

xαΘι6E χαι oι συγαιoΘηματιx6g τoυg ανιiγxεg.

Toπo0εniοειg: Γιατα ααυγιiδευτα παιδιιi ατα oπofα δεν παρd1εται φρo-
vτ(δα πρoτιμιiται η τoπoθ6τηη oε οιxoγ6νεια τηg xoιν6τηταζ πoυ α-
νtjxει τo παιδ(. Kαfqιαg ημαo(αg ε[ναι η ρι1Θμιαη διατροφr{g των βρε-
φι6ν. oι ρυΘμ(oειg φροντ(δαg ε(ναι oι πριirτεg πoυ πρdπει να υιoΘετoιj-
γται c6ατε γα ιχαγoπoιoιjγται oι βιoλoγιxdg αvιiγxεg xαι oι ανιiγxεg α-
vιiπτυξηg τωγ παιδιι6γ, πoυ πλfττoγται 6ταγ ξoυν oτην αβεβαι6τητα.
Oι qυθμ(αειg φρoιτ(δαg αφrjνoυv πεqιθι6qιo oτo εvδε16μεγo τηs oι-
xογενειαxt]g αυν6νωoηg. Αναξητι6vται για τα παιδιιi oιxoγdνειεE πoυ
xατι1γovται απ6 ην (δια μ' αιπιi πεqιομj xαι oxoπειjoυγ γα επισrQ6ψαυν
α'αυτti xατ'εφαρμoγf τoυ εθελoγτιπoιj επαγαπατQιομοri: 6τοι εξα-
αφαλζεται η γλωαοoλoγιxri xαι πoλιτιoμιπrj αυν61εια (ιiρθρo 20, παρ.
3 τηg ΣΔΠ).

oμαδιxιi Φρoττiδα: 'oταγ δεγ ε(ναι εφιxτrj η τoπoΘ6τηoη oε oιxoγιi_
vεια μπoρεiνα qυΘμιαΘεiη αυλλογιxι{ φρoντ(δατoυ παιδιotj απ6 oμιi-
δα τηg πoιν6τηταg. Πρ6xειται για μεταβατιπ6 μdτρo, ειδιxιi για τα νε-
αq6τερα παιδιιi. Για τα πιo c6ριμα παιδιιi xαι τoυg dφηβoυE πoυ στηQ(-

ξoνται, αλλιi ξoυν ανεξιiρτητα ?tαι παQαχoλoυΘoιjγται απ6 εν{λιxεg
του διxoιj τoυE πoλιτιαμori μπoqε(να ε(vαι επιθυμητ6 oε μεριx6s πεQι-
πτι6oει9 να αναλαμβιiγoυγ την ευθιiνη φρovτ(δαE τωv vεαqιiτεQωγ α-
δελφι6ν τoυg. Πqdπει να απoφειiγεται η τoπoθ6τηοη οε ιδριiματα, 6-
πωζ σε oQφαγoτQoφε(α, επειδf γενιxd, δεγ ιxαγoπoιoιiν τιg ανιiγxεg
τωγ παιδιιilγ για ανιiπτυξη oιiτε πρoιiγoυv τηγ }ιoιγωγιxηxαι πoλιτι-
αμιxrj εναωμιiτωη τoυg αrηγ xoιγωγ[α. Απoθαρqιiνεται η δημιoυργ(α
oρφανoτρoφε(ωv.

Εναωμιiτωoη: Τα ααυγ6δευτα παιδιιi πρdπει να παραxoλoυΘoιjγ τα (-

δια α1ολεiα, να εξυπηρετotjγται απ6 τιE (διεE ιατριxdg υπηρεο(εE χ,αι α-
π6 τιg ιiλλεg εγxαταατιioειζ πoυ χQησιμoπoιoιjγ xαι oι υπ6λoιπoι πqιi-
σφυγεζ τηs iδιαg ηλιx(αg χαι γα μην απoμoνι6γo\παι με την υιoθ6τηοη
ειδιxι6γ πρoγραμμιiτων.
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Παραιcoλoιiilηmι ηSΥyε[αE: Η ιατριxlj xαι η διατροφιxf εxτ(μηη τηg

xατ<iαrαηg τωγ παιδιι6γ d1ει 1αραxτ(qα επε(γoντog μ6τqου xαι πριi-
πε ι γα παραxoλoυθ εkαι ταxτιx6.

ΙΙΙ. Aναζιiτηση τηg oι.}ioγdνειαE

H αvαξriτηoη των γoν6ωv ri ιiλλων αυγγεvαiν ε(ναι αημαντιxη.Επι-
βιiλλεται να αρ1(αει τo αυvτoμ6τερo δυνατ6. Bxτ6g απ6 τη δυνατ6τητα oιxo-
γενειαxrig αυνdνωηg μπoqε( να ε(ναι αημαvrιx6 για τo παιδi να γνωρζει 6-
τι xdπoιoι ενδιαφdρoνται για τoυζ γoνε[E τoυ. H αναξr{τηη εξαρτιiται απ6
την τεπμηρ[ωη τηζ ιαroρfαg τoυ παιδιοι] xαι αυ1vιi απ6 τη ατενrj διααυνo-
qιαxrj αυνεqγαoiα. Oι πρoαπιiΘειεg αναξriτηηE παQαχoλουΘotjγται σε συ-
vεqγαα(α με τηv ΔEEΣ' π.χ. με τη διαβ(βαη αvτιγριiφου xιiΘε xαταγραΦE l
αΦηs αvαξfτηηg. Η πραπτιxrj αυα{ αυξιiνει τιg πιΘανdητεg εvτoπιομοιl
των oυγγενιiγ χαι απoφειiγεται η αλληλoxιiλυψη τωγ ενεqγειι6ν.

M€iloδoι Ayαaηoηs' H αναξfηoη πρ6πει γα ε(γαι αυοτηρr{. Απoτε-
λεοματιx6g μ6Θoδoι αναξr{ηηg περιλαμβιiνoυγ: απoσroλ{ φιυτoγρα-
φιc6v oε αυvoριαxιi ημε(α, xoινοτιx6E αυναιrπiοειg με oυμμετο1ti τωv
xoιγoπ1τωγ που ξουν xovτιi αroυE xαταυλιομoriζ, χQliση τoυ qαδιoφι6-
νoυ, τηg ηλε6qαηs χαι τωγ εφημερ[δων, πQoετoιμασ(α βιβλ(ων ανα-
ξt4ηηs ti <εφημερiδων> με τιE φ0πoγραφ(εg των παιδιιiγ με αxoπ6 ην
αυαηματιxf xυxλoφoρ6α τoυζ, συγεvrεrlξειg με τoυE ενr{λιxεg πoυ 6-

χασαγτα παιδιιiταυg, μετιiβαη ταw παιδιι6γ αε μdρη πoυ πεElιγqdφαw'
H αγαξriπηoη πριiπει να επι1ειρε(ται αx<iμα παι drαν dγα ααι-lγ6δειπo παι-
δ( ια1υρζεται 6τι οι γovε(g του απεβ(ωoαγ. Η εμπειρ(α δε(1νει 6τι αυ-

1νιi o 6ναg τoυλ<i1ιατoν απ6 τoυg δrio γoνε(g ξει. Yπιiq1ει επ(ηg η πι-
θαγdητα εvιοπιoμoιl ιiλλωγ μελι6ν ηg oιxoγ6νειαg { φiλωv ηs οιχo-
γι1νειαg πoυ μπoρotiν να αναλιiβoυν την επιμ6λεια τoυ παιδιo6.

E1utιoτευτιxιiητα xαι Πqoοωπιni Aαφιiλεια: H oυλλoγrj xαι η διιiδoη
τηg πληqoφ6aηηs για τα παιδιιi πq6oφυγεg δεν πρ6πει γα θ6τει oε
x(γδυγo τα (δια { τιg oιxoγdνειdg τoυg.

Ιαγυqιαμo[: Συνιατιiται η προoεxτιxli επαλr{Θευη τωγ ισχυQισμιiγ τωγ
ενηλ6xων που ξητoιiν oιχoγενεια}ιf αυrrdνωoη. Παqoυoιιiξoγται ε-
οφαλμdνoι f απατηλo( ιo1υqιαμo(.

oιxoyευειαιιιi Συν€νωoη: H υπooτι(qιξη τηζ χoιγωγιxr{g υπηρεofαg ε(-
ναι αναγxα(α για τηγ oιχoγεγειαχr{ αυνdνωαη xαι τη διαδιxαo(α επα-
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νdvταξηE. Aνιiλoγα με τη διιiρxεια χαι τoυE λ6γoυ9 του απο1ωριoμoιi
μεριxdg φoQ6E μπoρε(να απαιτε(ται ατoμιxr] φqovτiδα xαιυλιxr{ βof-
Θεια. Σε περιπτc6oειg μαxq61qoνoυ απoχωQισμorj xατιi τη διιiρπεια
τoυ oπo(oυ τo παιδ( 61ει υπα1Θε( oε ιiλλη οιxoγ6νεια τi τo παιδ( d1ει
xαxoπoιηΘε( απ6 τoυg γovε(g τoυ, απαιτε[ται πρooεxτιxti αξιoλ6γηαη
απ6 χoιγωγιx6 λειτουgγ<5 παιδιxrig πqι5νοιαg, ι6ατε γα παθοqιoθεf ε-
ιiν η oιxογενειαxrj αυν6νωη εξυπηρετεiτo oυμφ6ρον τoυ.

oιxoya'ειαιιιi Mηνιiματα: Mεριxdg φoρdg τα μ6λη ηg oιxoγ6νειαE βρ(-
σχovται ση 1ιiρα xαταγωγ{g f αλλof xαι δεγ εiναι εφιxτri η ιiμεη oι-
xoγενειαxrj oυν6vωοη' Σε αυτdg τιg περιπτιilοειg, ε(ναι ημαvτιx6 να
αυνδριiμεται τo ααυγ6δευτo παιδf αrη διατηqηη ηζ επιχoιγωv(αg με
ην oικoγdνειιi τoυ. H ΔEEΣ μπoρε(να διευxολιjγει αυπ]ν την αγταλ-
λαγr( μηνυμιiτωγ. Στο δ(xτυo αναξr{τησηζτoυ ΔEΣ xαιτηg EΗ 61ει δη-

μιουργηθε ( υπηqεo6α <Oιxογενειαxι6ν Mηνυμιiτωυ.

[V. MαxqoπqιiΘεoμεE Λιiαeιg

o qεδιαoμ6ζ για τη μαxρoπρ6Θεoμη λιiη ατηρζεται πιivτα ατo ατo-

μιx6 ουμφ6ρoγ τoυ παιδιotj. Η oιxογενειαxri αυvι6νωη απoτελε( πρoτεραιιi-
τητα. Eφ6ooγ δεγ ε[γαι πQos τo αυμφdρoν τoυ παιδιoιj ri δεν ε[ναι εφιxτri οε
oqιoμ6νη πqoΘεαμ(α, ενδd1εται να εξεταoΘoιiν <iλλεg μεoοπρ6Θεoμεg ti μα-
πρoπρ6Θεομεg λιioειE, 6πωg η αναδομi, o διοριoμ6g Eπιτρdπου ( η υιoΘεo(α
xλπ. ( Για διαρxε(g λrioειg 6πωE o επαγαJτατQισμ6g, η τοπιxη εναωμιiτωη li
η μετεγxατιiΦσσΥl, βλ. Κεφιiλαιo 11). Eνδε16μενη oιxoγενειαπη αυν6νωαη rj

επαγαπατQιoμ6g παραμιiγoυγ λιjoειg ανoιxτ6g για τo μεγαλιiτερo 1ρoνιx6
διιiαrημα: oι 1ωριoμ6νε9 oιxoγdνειεg δε αrαματoιiγ πoτd να ειlδιαφιiρονται
χαι γα ελ.ττζoυν. H πληρoφ6qησγl πoυ αφoρ<iτα παιδιιi πριiπει να ενημεqι6-
γεται σε xιiΘε ατιiδιo ταυ α1εδιααμαιi παυ τα αφoριi. KαΘι6g τo αoυν6δειπo παι-
δ( βρfoxεται μαxριιi απ6 ην oιxoγdνειιi τoυ ε6γαι αημαντιx6 να ενημερι6νε-
ται, γα τoυ επεξηγoιivται οι διαδιxαokg,ηxατdaιαση πoυ βιιiνει, oι μελλo-
ντιx6E ευxαιρiεg χαι γα τoυ αvαγνωρζεται η ιioxηαη τoυ διxαιc6ματoζ τηζ ε-
vεργoιiE αυμμετoμi τoυ oε lιιiΘε εv6ργεια που τo αφoριi.

Γιαη γνι6μη τoυ παιδιoιj (βλ. Kεφιiλαιo 11, oελ. 147).

Η διαμονr,j με ανιiδo1η oιxoγ6νεια (βλ. Kεφι1λαιo 11, αελ. 147).
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Tα περιοoιiτερα ααυν6δευτα παιδιd δεγ ε(γαι oρφανιi xαι 1ρειιiξo-
γται τη αυνdνωoη με τουζ γoγε(g τoυg xαι 61ι την υιoΘεα(α. 'Oπωg ημειc6θη-
χε στo Π6ριαμα No. 24 (XxxΙΙ) τηg ExτελεατιxrjE Eπιτgoπr{g γιατην oιxo-

γεvειαxlj Συνdνωoη, η υιoθεαfα προ0πoθ6τει <(την αγυπαQξiα δεoμι6ν με τηγ

βιoλoγιxf oιxoγ6νεια>. Η πολιτιπrj τηg'Yπατηg Aρμoαrε(α για τα παιδιιi πoυ

βιι6νoυν xρ(oιμη πQoσCρυγιxι! xατ<iαταoη ε(γαιγα μη διατ(ΘεvταιγιαυιοΘεα(α.

Kd,Θε υυoΘεο(α αoυγ6δευτoυ παιδιoιi τoυ τελεiυπ6 την πQoστασ(ατηg'Yπα-

τηg Αρμooτε(αg πρ6πει γα πQαγματoπoιε(ται με γνc6μoνα τo αυμφι1qoν τoυ

παιδιoιj χαι γα διdπεται απ6 τo εθγιx6 xαι διεΘνdg δ(xαιo.

Δεν πρ6πει να εφαqμ6ξεται ωg λιiαη εφ6αoν:

1. Yπιiρ1ει βιioιμη ελπ(δα για επιτυ1rj αναξr{τηoη xαι oιπoγενειαπιj

oυνιivωη πQoζ τo αυμφdρoν του παιδιoιj.

2' Lεν 6γει παρ dλθε ι εriλoγog 1q6νog (xανoνιxιi τoυλιi1ιαrον 2 1ρ6νια)

για τηγ εφαρμoγri τηg διαδιxαo(αg αναξr{τησηζ τωγ γον6ων f ιiλλωv

μελιδν ηg οιxογdνειαg πoυ επιβ(ωοαν.

3. Efγαι αvr(Θετη με τιζ εχφQαoμ6νεg επιΘυμ(εg τoυ παιδιoιi r{ τoυ γo-
ν6'α'η

4. E[γαι εφιxτ6g o εΘελoγτιx6E επαγαπατQιομ6g oε ουνΘr{xεE αοφι1-

λειαg xαι αξιoπρdπειαg αrο ιiμεαo μ6λλoν xαι oι επιλoγ6gτoυ παιδιoιj

αrη 1ι6ρα xαταγωγrig τoυ σε σχdση με τιg ιpυ1oxoιvωvιx6g xαι πoλιτι-

oψιx€'gανιiγxεg τoυ ε(γαι xαλ6τερεg απ<i αυτ69 τηg υιoΘεo(αg στη χ6-
ρα ααιiλoυ f oε τρ(τη χc6Qα'

Aιιiδoχη oιuoy€τεια: Eνι6 διεvεργεiται η διαδιxαα(α αναξr(τηοηg των

γoνdων, τo παιδ( πρ€πει να τoπoΘετηθε( οε οιxoγdνεια πoυ oε ιδαγι-

xdE αυνΘr,!πεg πqoτ(Θεται να τo υιoθεπ]σεη αγ oι γoνε(g τoυ 61oυν α-

πoβιι6αει, xαι να αυμβιiλει οτηv oιχoγεγειαχιj αυν6νωη, εdν βqεΘοιiv
οιγονε(g. O xαν6ναgτωγ δfo ετιliγ (πoυ πqoαναφι1qεταιυπ6τo ατoι1ε(o

2) δεν oημα(νει 6τι τo παιδ( δεv μπoqε( vα τoπoΘετηΘε( oε οιxoγενει-
αι6 πεqιβιiλλoγ. Δrjo 1q6vια ξωr]g τoυ νgαqoιi παιδιoιj απoτελoι1ν οη-

μαντιx6 μ6qoE τηg παιδιxr]g τoυ ηλιxiαg και διπαιoιjται να απoλαμβιi-
νειτην xατdλληλη φρovτiδα' Yιoθετε(ται μια ευ6λιπη πρoo6γγιη για
την απαιτot1μενη διιiρxεια τωγ πρooπαΘειc6ν αναξliτηηg, δεδoμ6νoυ
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6τι τα δf o 6τη 6yoυν xαΘoριoΘε( ωE o ελ<i1ιοτog 1ρι1νοg πριν την dναq-

ξη τηg διαδιπαα(αg ηg υιoΘεo(αg. o 1qιivοg αυτιig παρεxτε(νεται, ειiν
αυτ6 επιβιiλλεται απ6 την xcιτdoταση στη 1ι6ρα αoιiλoυ χαι χαταγω-

γr{g xαιτιg ειδιxdg περιατιiαειg πoυ βιι6νειτo παιδ(. Mπoρε(να μειωθεi
εφιioov xαΘiαταται oαφ6g 6τι δεν υπιiq1ει πιθαν6τητα επιτυ1ofE ανα-

ξriτηoηE xαι εφ6oov η 6γxαιρη υιoθεoiα ε(vαι αναγxαfα για τη δια-
οφ<iλιη τoυ αυμφdqovτog τoυ παιδιoιi.

Εναλλαιcτιx6E Λιiαειg: Πρoτιμιiται η τοπoΘ6τηoη του παιδιoιj σε συγ-

γεγf f oε οιxογ6νεια τηζ πQoσφυγιxr{g xoιν6τηταg απ6 την υιoθεο[α
απ6 μη αυγγενr{ ri μη πgooφυγιxrj oιxoγ6νεια. AυτdE oι επιλoγιig εqευ-
γι6vται λεπτoμερ,ειαxιi, επειδf η διατriqηoη τηg εν6τητα9 τηg oιxογd-
γειαζ εγ ευρεiα εννo(α xαι η αυv61εια τηg ταυτ6τηταg τoυ παιδιoιj xα-
Θορζoυv αυνr{θωg τo oυμφ6qoν τoυ (ιiqΘρα 5, 7, παρ. | &20, παρ.3 ηg
ΣΔΠ). Eφ6οoν εivαι εφιxτιiζ o επαγαπατριομ69 xαταβιiλλovται πQo-
oπιiΘειεg για την τoπoΘdτηη τoυ παιδιοιj εντ6g τηg 1ιiραg xαταγωγtiE
του. Η υιοΘεα(α τωγ παιδιι6γ απιi oιxoγdνεια πoυ ξει oε ιiλλη χ6Qα' η
διαxρατιxrf υιoθεο[α, εξετdξεται ωg εvδε1ι1μενo μdνοv ειiv τo παιδ[,
αιiμφωνα μεηv διατυπωη ηgΣΔΠ, oδεν μπogε(γα αγατQαφε(oωατd,>
oτη 1ιilρα 6πoυ διαμdνει (ιiqΘρo 2\ βτηg ΣΔΠ). o xαΘoριoτιx6gπα-
qιiγoνταg oτην τoπoΘ6τηη χαι ατην υιoθεo(α ε(γαι τo ουμφ6ρoν τoυ
παιδιoιj. Kαμ(α υιoΘεo(α δεγ διεγεργεiται πριν διαπιcπωθε[ 6τι τo παι-
δ( εiναι νομιxιi ελειiΘερo γι' αυτ6. Αυτ6 ημα[νει oυνf Θωg ε(τε 6τι δεγ

ξoυν oι γoνε ξτj 6τι oυναιvoιiv για τηv υιoΘεο(α.

Ειημ€ρωoη yια τη αυναiνεoη.' Eνδε1oμdνωg να 1ρειιiξεται ειδιxri αυμ-

βoυλευτιxri xαθc6g xαι υλιxrj βof θεια. 'Oταγ oι γoνε[g πρ6αφυγεg, oι
επiτρoπoι rj oι oυγγενε(g 61oυν τραυματιxdg εμπειρ(εg, δεν μπoρoriν
να απoφαo(αουν 6vταg αβdβαιoι για τo μdλλοv xαι εvδd1εται γα συ-

μπεριiνoυv <1τι ο μιivog τρι5πoE ουμβoλrig τoUζ στην ευημεg6α τoυ παι_
διοrj ε(γαι η υπαγωγ( τoυ σε πρι5γqαμμα υιοΘεο(αE. T6oo η αιlμβου_
λευτιxrj 6oo xαι η ανΘρωπιoτιxr{ βoriΘεια πoυ προβλdπεται ατη διιiτα-
ξη τηs παραγριiφoυ 1τoυ ιiρθρoυ 22τηgΣΔΠ ε(γαι αναγπα(α μdτρα
για γα διαoφαλζεται 6τι η αυvα(νεoη που παρ61εται απ6 τoυg γovεig
r] απ6 τoν Eπiτρoπo για την υιoΘεoiα ε[ναι πραγμcιτυxηxαι προi6ν ε-
λει1Θερηg βoriληοηg. Edν o πρ<iαφυγαg γοvι6αg επιλ6γει εθελoγτιxιi γα
παqαδι6αει τo παιδ(, ε(ναι εξ(αου οημαιτιx6 να διαoφαλξεται ιiτι xα-
τανoε( πλr{ρωg τιg 6ννoμεg αυν6πειεg αυτrjg τηg απ6φαηg. Eιiν xρ(νε-
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ται αναγxα[o, τ6oo oι υιοΘετoιivrεg γoνε(g 6oo xαι τα ιiλλα αυμβαλλ6-

μενα μ6qη εvημερι6νovται εγγqιiφωg χαι συγαιγofγ oτηγ υιoΘεα(α.

ΕγιniοειE: Βιiv η υιoΘεofα αττoφαοζεται πQoE τo συμφιiqoν τoυ παιδιαιi
πρ6oφυγα δι6πεται απ6τιg εΘνιxιig xαι διεθνεig διαδιxαατιx6E εγγυri-
σειζ πoυ περιλαμβ<iνογται σ[ιS διατιiξειg τωv <iqθρων 20 xαι2tτηg
ΣΔΠ. Η διαδιxαo(α πq6πει γα εiγαι οιiμφωνη με τα οριξ6μεγα στη

"Διαxr{ρυξη για τιζ Koινωνιxι1g xαι Noμιx6g Aρxds πoυ διdπoυν την
Προαrαo(α xαι ην Eυημεq(α των Παιδιc6ν, με ειδιx{ αναφoριi αro Θε-
oμ6τηgAναδofg xαιηgYιoΘεα(αg οε EΘγιx6 xαι ΔιεΘν69 Eπ(πεδο,
πoυ υιoΘετfθηπε απ6 την Γενιπrj Συv6λευoη με το Ψr{φιoμα
Α/RBs/41l85'1.Σγετtιtη με τo ξfημα αυτ6, εφ6ooν d1oυν πqoα;ωρf-
oε ι τ6αo η xυβ6ψηη η g 1riqαE ααιlλoυ ιjαo xαι αυni ηE 1ι6ρα9 η g υι_

oΘετoιioαg oιxoγdνειαg (εφ6ooν ε[ναι διαφoρετιx(.g) ε[ναι παι η Σιiμ_

βαη τηE Xιiγηs για τηγ Πρoαταo(α τωγ Παιδιι6γ χαι η Συvεργαo(α
αε Θdματα Διαxqατιxrjg YιoΘεo(αE, πoυ υιoθετ(Θηxε ην 29η Mα(oυ
1993.

KιiΘε ααυγ6δευτo παιδ( πρ6πει πιivτα γα oυγoδειjεται απιi αvτ(γραφo
τoυ φαxdλου τoυ. Eπειδ( αργ6τερα απ1 ξωr{ τoυg oι πρι6ην πρ6αφυγεg oυ1νιi
αvαξητoιiν πληρoφoρ(εg για τιg ρξεg του g,ταxcιτ6τ6πουg Γqαφεiα ηg'Yπα-
τηg Aqμoατε(αg μεριμνοriγ για τηγ αoφdλεια των φαx€λων τoυg.

Eιiγ ο αιτι6γ ιioυλo ε(γαι ααυγιjδευτo παιδ( xαι η εξdταη τoυ αιπjμα-
τdg του lιαταλrjγει oε απoQQιπτιχf απ6φαη rj ειiν δεν τoυ επιτρ€πεται να με(-
νει ατηv 1c6ρα ααιiλoυ για ιiλλουg επιταxτιxoιig λ6γου9, αγαιιjπτει το ζriτημα
τoυ επαγαπατριoμoι1 του. Aν :lLαLxαπ' αQχds αναγνωρξεται ατι τo ξfημα αυ_

τ6 ρυθμζεται απ6 τα Kqιiτη oε διμεqr{ βιiη, ενδ61εται να υπιiρ1oυv αoβαριi
xενιi πρoαrαo(αgxαι φρoντ(δαg τoυ ααυγ6δευτoυ ανfλιxoυ. Kαν6vαg επα-
ναπατqιoμ6g δεν πραγματoπoιε6ται ειiγ δεγ υιoθεηθoιiν ρυθμ(oειg για τηγ
πqoαταo(α xαι η φροvτ(δα τoυ ααυγ6δειπoυ ανr]λιxου. To oυμφdQoγ τoυ παι-
διoιj απαιτε(γα μηγ επαγαπατQιοθε( ειiγ:

Ε] | 1. Πριν τηγ επισrQoφf δεν d1ει εvτoπιoΘε( 6vαg απι5 τoυg γoνε(g τoυ
l αιη 1ι6ρα xαταγωγιjg, ιxαν6gvα αvαλιiβει την επιμdλεια τoυ. O γoν€-
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αg πρ6πει vα 61ει εημεqωθεi για 6λε9 τιg λεπτoμ6ρειεζ ηζ επιαrρoφig,

η

2. Δεv αυμφωυ{σειπQιγηγ επιατρoφ{ να αναλ.ιiβειη φρovτ(δαxαιην
πρoαταα[α αμ6oω9 με τηγ ιiφιξf τoυ ατην 1ι6ρα xαταγωγr{g xι1πoιog
oυγγενr{g, <iλλοg ενr,jλιxαg υπεr3Θυνoζ για την επιμ6λεια του παιδιoιi,
xιiπoια xυβερνητιπr,] oqγιiνωη { oργιiνωη παιδιxr{g πρdνoιαg.

Παραxoλoιiilησtι μΣτιi τoy Eπανα.lιατριoμιi: Aνr{xει ατηv oφα(ρα ευΘιi-
νηg ηg 1ι6qα xαταγωγf g τoυ αoυγ6δευτoυ παιδιoιi, εvδd1εται 6μωE vα
αγατεΘε( εγ μ6qει αηv'Yπαη Aρμoατε(α πoυ παραxoλουθε[τιg αυν-
θf xεg ατη 1c6ρα xαταγωγriE. Eπιβdλλεται η oυνεqγααiα με τoγ ΔιεΘνr{

oqγανιoμ6 Mεταγιiατευσηζ χαι ιiλλεg μη xυβερvητιxdg οgγανι6αειg
πoυ δραατηριoπoιorjvται οτη 1ι6qα xαταγωγr{g πqoxειμ6νoυ γα αγα-
πru1θε( η xατιiλληλη πqoαταα(α xαι γα επιτευχθoιjγ oι xατιiλληλεg ρυΘ-
μ(αειg φρoντ(δαg.

Bλ. τo επ6μενo Kεφιiλαιo.
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Κεφιiλαιο L1

Διαρπ ε(ζ Λιioειg

Αναξητι6vταg διαρxε [g λιiαε ιg απoδ[δεται πρo-
ooμi oτιg αq16E τηg oιχoγεγειαχ(g εν6τηταE χαι τoυ
oυμφ6ρovτo5 τoυ παιδιοιi. Tα παιδιιi μπoρε[ να αwι_

μετωπζoυv ε ιδιx6g δυαxoλ[εE αη διαδιxαo fu ψεταxG
γησηζ χαι επαν6vταξηg. Mεριxιi παιδιιi - 6oα ε(ναι α_

αυγ6δευτα ri αoΘενf - 1ρειιiξovrαι ειδιπri πqoαταo(α
xαι βor(θεια για ηγ πQoσαqμoγr{ τoυg οε πεqιoodτεqo

μ6vιμεg xαταατd,αειg.

Η'Yπαη Αρμoαrε(α oρζει διαρxε(g λrioειg,6-
πωζ τoγ εΘελoγτιx6 επαγαrτατQισμ6, ηγ ενoωμιiτωη
ατην πριilτη 1ι6qα αoιiλoυ }tαι τη μετεγxατιiαταη σε
τρ6τιη 1ι6ρα. Στo παqιiν xεφdλαιo εξετιiξεται λεπτoμε-

ρειαxιi τo ξliημα τoυ εθελovτιxoιi επαναπατqιoμor1.



Aναφ6ρowαι μεριxo( xαν6vεg xαι εγμrjoειg πoυ πq6πει γα oυγεxτιμΦvrαι πα-
τ6τη ψετεγxατιiατααη των παιδιι6ν προoφtiγων.

Η μετεγxατιiσrαη χαι η επαν6vταξη πqotπoΘdτoυν διαταρα1rj χαι, ε-

φ6αoν ε(γαι δυγατ6, απoxυπ6σταη τωγ ευα(oΘητων xoινωνιX{6ν, xoιγοτιxι6γ
xαι πoλιτιαμιxι6ν δεoμι6ν πoυ ε[ναι ημαvτιxο(γιατo παιδ(. Πoλλ.<i παιδιιi γεν-
γιoιjγται αrην 1c6ρα αα6λoυ ιiταν η εξορfα παρατε(γεται. o xαταυλιαμ69,ηoτ€'-

γη f τo oπdτυτoυ πρ6oφυγα θα απoτελ6οoυγτo πρι0τo ημε(o αναφοριigτoυg.
Mπoρε( να μην €1oυν τιg (διεg μνr{μεg με τoυζ γoγε(g τoυg για τo <<oπ(τι'> ητα (-

δια 6νειgα να ξαναρ1(oουν η ξω,j τoυg αλλαυ. Η εμπειρiατοw παιδιιfγ ιjσoγ α-

φoqιi τηv αλλαγr{ xcιτoι'x(αg διαφ6ρει απ6 αι-rn4γ των ενηλ(xων. Η ηλιx(α τoυ

παιδιοιj ε(γαι o xαΘoριατιxdg παριiγovταζ για τιE ανdγxεg του χαι ηγ α\rτιμε-

τι6πιη ηg διαδιxαo(αgτων διαρxι6ν λιjoεωγ.

Ι. EΘ ελoγτ .n6Ξ Εlτα,ναπατQισμ6E

E(vαι η ιδανιx6τεqη διαqxηg Μoη xαΘι6g επιτq6πει ατον πρ6oφυγα να
διιiγει φυoιoλoγιx{ ξωιi ατην πατρ(δατoυ xαι απoxαΘιατιiτoυg πoλπιoμιxoιig
xαι εΘνιxoιIg δεoμoιig oε αυτr]ν τη 1ι6ρα. Eπ(ηg απoτελε( η λιiη πoυ αrην
πqdξη εφαρμ6ξεται ατo μεγαλυτερo αριΘμ6 τωγ παιδιc6γ προoφιlγωv. Κατιi τo
o1εδιααμ6ηg επι1ε(ρηηζτoυ επαγαJτατριoμoιi, ετιτ6gαπ6ταδια1ειριατιxιiξη-
τr{ματα, λαμβ<iνοvται υπ6ψη oι παρdγovτεg πoυ xαθιαroιjγ τα παιδιd, λιγ6τεqo
ευιiλαπα xαΘι6g xαι η αvrιμετι6πιη τωγ ειδιxc6γ αvαγxιiν των παιδιc6γ που ε(-
ναι ι{δη ευιlλιryτα.

oι oιxoyΦειεg ουμβιι6νoυν: H oιxoγενειαxf εv6τητα απoτελεiτoν θεμε-
λιι6δεE oυατατιx6 τoυ o1εδιααμoιi. Eξααφαλζεται 6τι η xαταγqαφ{ που
πρoηγεiταιηg ανα1ι6ρηηg αυα1ετζειτιg οιxογ6νειεg xαι dτιτα Oιxo-

γενειαxιi Bιβλιιiρια r{ τα ιiλλα 6ψραφα πoυ 61oυν δoΘε( ατoν πρ6oφυ-

γα αv[ιπQoσωπεrjουγ oιχoγεγειαχ6g μονιiδεg xαΘι6g xαι oμι1δεg oιxo-

γεvειιilν εν ευρε(α εwoiα. Π.1. διio παιδιιi πoυ ξουν με τoυg παππoι1δεg
xαιτιg γιαγuiδεg πρ6πει να xαταγραφαw με τq6πo ι6ατε γα διαoφαλιοΘε(
ιiτι 6λοι Θα επαγαπατqιoΘoιiv με τoυE γoγεig xαι τα dλλα αδdqφια. Eπ(-
αηg o otrεδιααμ6g πρdπεινα ε(γαι ευdλιxτdg, ι6ατε oτηνπερ(απωη oφαλ-

μιiτων oι αλλαγdg ηg τελειπα(αg ατιγμr{g να επιτq6πoυν τo μαξιx6 επα-
ναπατριoμ6 των o ιxoγενε ιι6ν.

Απoφειiyεται η διιioπαoη των oιxηεyειδy: Δεν επιτρ6πεται ατoυg γονε(g
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γα επαγαπατρζovται εγxαταλειlτovταg μ6νοτo παιδ(τουg oτι1 1ι6ρα α-
αιiλου. 'oμoια οι απtjoειg των ανf λιxων παιδιιilν για επαvαπατqιαμ6 ε-

γxαταλε(,πovταg τoυg γoνε(g τoυg αn1ν 1ι6qα ααιjλαυ εξετιiξovrαι με η συ-

νεργααiα xαι τη α6 μφωνη γνι6μη των γoνdων xαι εφ6αoν παqd1οvται o ι
εγμrioε ιg αιι το παιδ( xατ6 ην επιατρoφj τoυ αην πατρ[δα θα υπα1Θε (

αη oφα(ρα ευθtiνηg xιiπoιoυ εvηλιxα.

ΙIgοεtοιμιο$ l:;l

Η εμπειq(α επιβεβαιιliνει η ημαα(α τηg ενεργoιiE αυμμετo1tiE τωγ ε-

παναπατριξ6μεγωγ στo σχεδιαομ<i xαι ατηv εφαρμoγr{ τoυ πρoγριiμματoζ επι-
αrqοφηg ατι1ν πατρδα ταυg. Evτoπζovται oι αυΘι1ρητεζ αλΖrιπQoσωπειπιxdg φιο-
νιig πoυ εxτιμoιiν πρωταq1ιxιi το αυμφdρoν τωγ παιδιι6γ' H αvτftηιpη για ηγ
πo}"πwηl{αι τηγ αvτ(οτoι1η π(εη πoυ μπoρε( να xαταατρ6ψει την ευημεq(α
τωγ ευd,λοπωγ παιδιι6γ απoτελε( ημαvτιx6 ατoι1εio.

ΓνιΙoη: Απαπε(ται η 6γxαιρη 6ναρξη τωγ πQoπαQαoxευααrιxc6ν ενεq-

γειι6ν oτι1ν 1ι6ρα αα6λoυ. oργανc6vovται πρoγριiμματα xαι δραατηqι6-
πpεE γυα να βηΘηΘαιiν τα παιδr,ιi ατ,η διαδιxαοiα επαναlιρoααvωroλιoμαf
χαι γα πQoετoιμαατοιiν ιpυ1oλογιxιl. Παρd1ovται ατα παιδιιi oιjγχQoγεζ
πληqoφoρ(εg. Toυg δ(δοvιαι ευxαιρ(εg να εxφριiοoυv τιg απoq(εs τoυs,

τoυg φ6βoυg τoυζ, τιζ αγαoφ<iλει6g τουg xαι πρ6πεινα εισαχoυσtοιjγ. Η
πληρoφ6ρηαη, oι βιvτεoοxoπημ6νε9 ταινfug xαι oι φαπoγqαφiεg ηg πα-
τριxrjg τoυg γηg βοηθor1ν. Η αυwαξη μιxρc6ν εxΘ6oεων για η μι6η πoυ

απox6μιααν τα παιδι<i αrιoδειxvιjεται 1ρt{oιμη.

Σημε[o Aναφoqιi5: Lιαοφαλζεται x6lτoιo ημε[o αναφoριig για τιζ α-

ν1yxεgτιlw παιδιc6ν' π.1. xd:τoιαυ μη xυβερ,ητιxα6 oψανιoμα6 με ευgεiα
εψειρ(α oε Θdματα παιδιπljg μdριμναg. Η υιoθdηη crυμβoυλευτιxoιi

πρoγqιiμματoζ για τα παιδι<i xαι τουg fφηβoυg αυνιατdται για τoγ ε\πo-

πιoμ6, ην xαταν6ηη χαι ηγ ιxανoπoiηαη των αvαγxι6v τουg. Αυτr{ η
αυ μβoυλευτιπri δ ιαδικαα(α απoδε ιxγιj εται ιδια(τερα χQli σιμη 61ι μ6νo

για ηγ βελτiωη η g διαδιxαo(αg λ,iψηs ηs απ6φααη g, αλλι1 xαι για τoν

εvτoπιoμ6 των παιδιι6ν rjτων οιxoγενειιiv πoυ ενδε1dμεvα 1ρειιiξowαι
βοr{θεια αμdαωg μετιi τoν επαναπατqιαμ6..

Ιατριx€g BξuιioειE xαι Tυιμηρiωοι1: ftετdξεται η υγε [α τωγ παιδιι6γ xαι
εvτoπξovται τα αoΘενtj r{ ευιiλαπα παιδιd,, ετoιμdξovται φιixελoι πoυ

παραδ(δowαι σ[ιζ πε Qιoχd g επαναπατρ ιoμori η ψετεyxατ&ααη ζ στιE
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| υι xυFεοvητιx6'goqγανι6αειg f oε xυβεqνητιnυ6g φoρε[g, ι6ατε γα δια-
l oφαλιoΘε( η oυνd1εια ηE φρovτfδαg xαι ηg θεραπε(αg.

Διαoφαλζεται η εφαQμηri ται.l xατιilληλου διoιπητιxoιi αυατr(ματoE για
ην απατελεoμβ'xl''ζη μεταφoριi των παιδιι6ν xαι η δραατιπr{ με(ωη τoυ 1g6νoυ
αναμoνr{E σε πQoσωQιγιi xι6vτρα. Σ' αυτ<1 oι παρε1dμεγεζ στα παιδιιi υπηQε-
o6εg ε(ναι ανιiπαqxτεg ( μη ιxανoπoιητιxιig.

AδειεE τξιδ ιoιi: Στα πρoγριiμματα εΘελovτιxoιi πρoγραμματιoμοri ρυΘ-

μξεται η 6xδooη αδειι6ν για η δι6λευη τωv oυν6ρων για τα πρ<ioωπα
πoυ εiγαι υπει1Θυνα για η μεταx(νηη τωγ παιδιι6γ. H εμπειg(α επιβε-

βαιc6vει η ημαα(α αυτι6γ τωγ qυΘμ(oεαw.

Ανιiθεoη ευilυlοiv: Oι αρμoδι6rητε9 xαι η εξoυo(α τoυ πρooωπιπoι1 πoυ
αο1ολε(ται με τoγ επαγαJτατQισμ6 των παιδιι6γ πρ6πει να d1oυν xαθo-

ριατεi xαι xαταvoηΘε( oαφι6g απ6 τα ιiλλα μ6ρη τoυ πρoγριiμματoζ του
εΘ ελovrιxoιj επαναπατρ ιαμοιi.

Ειtιtαiδalη : Exπαιδειjεται τo πQoσωπιx6 xαταγραφ{g, διoιxητιxrig δια-

1ε(ριηg xαι μεταx(ηηζ για τιζ ειδιx6g αvιiγxεg τωγ παιδιι6γ χαι τηγ
ανιiγxη πρoooμigτων παιδιι6γ πoυ 1ρειιiξοvται ειδιxri βoriΘεια.

Απoδ(δεται ιδια(τεqη oημαo(α απ1ν εμβηη των αυμφερ6vτων xιiΘε ευ-
ιiλαπoυ παιδ ιoιj. o εγτoπιαμ6E τωv πιΘανι6ν πρoβλη μ<iτωv xαι η ανιi:rrυξη των
xατιiλληλωv υπηqεοιriν xαθι6g xαι η παραxολoιiθηη xιiΘε ευιiλοπου παιδιorj
ε[ναι εν6ργειεg 1ρονoβ6ρεs χαι απαιτoιiν dwoνη εQγασrα. Η 6γxαιρη 6ναρξη
χαι o εγ[οπιoμ6g των αυvεργατι6ν αrην ιiλλη μεριιi τωv oυν6ρων ε(vαι ενdρ-

γειεE xαθoρι στLtLηζ η μασ(αζ.

ΙΙqστεaαaiτTιτα: Tα ευιiλlπα παδui ε (γαι τα πριirτα παι-r εrrαναrτατρζoιπαι.
Aιπ6 ε(ναι εφιxτ6 μι1νον εdν υπι1ρ1ει διαΘ6oιμo9 1qιiνog xαι δυναμιx6 ι6-
ατε να διααφαλιoθoιjγ οι xατι1λληλεg ρυθμ(oειg αn1 1c6ρα xαταγωγt{g.

oιxoγ€νειεEπoυ ζoυν μεπαιδιιiπoυ δa' εiydι διxιiτoυ5: Mε η βοr{Θεια ε-

ξειδιxευμ6νoυ πρoαωπιxoιI πρ6νoιαg εvτoπξowαι τα παιδιd που 61oυν
απo1ωριατεi απ6 τoυg γoνε(g τoυg xαι επιβεβαιι6γoγται τα o16δια τηg
oιπoγ6vειαg μετι1 τoν επαγαπατQισμ6 xαι διερευνdται ειiγ απαιτε(ται
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βofΘεια για τηγ αυvdvωη με τoυE γoνε[g, η πoι6τητα τoυ δεoμoι1 τoυ
παιδιotj με ηγ oιxoγdνεια, το επ(lτεδo δ6ομευoη9 τηg oιxoγdνειαs γα

φροvτζει για τo παιδ6 oε oυνε1rj βdη, oι απιiι}ειE τoυ παιδιoιi για η
διαqxli λ;ιiη oε αυα1ετιoμιi με αιπdg τιg oιxoγdνειαg, τo επ(οτεδο πvευ-

ματιΗηζ ωριμ6τ11ταg τoυ παιδιoιj xαι oι d,μεοεg ανιiγxεg xαθι6g χαι oι α-
νιiγπεg αvιi:rrυξηg τoυ παιδιοιi. Διαoφαλζεται η υγιrjg cr16η πoυ ελα-

1ιατoποιε( τον x(γδυγo εγxατιiλειιpηg αιπιiν των παιδιιiry μετd η μετα-
x(νηα{ τoυg.

Aν6δo7η Φ qαι'τ [δα: Διαοφαλξεται η λε ιτoυργ(α υπηqεoιι6ν γ ια η φQo-
vriδα τωγ εγxαταλελε ιμμ6νων παιδιι6ν πριv ri xατ6τη διιiρxε ια ηg δια-
διxαο(αg επαvαπατqιoμoli.

Σιnaδε(α: H oιwεψαo1r με dψιατεg ανθqωπιατιxdg oψανι6οει9 μωατdg
αrα παιδιιi για γατα σιrγoδεtjooυγ xαιγια να αrηqξουγτα ααυγιiδειπα
παιδιιi αη διαδιxαοiατoυ εΘελovτιπotj επαγαπατριαμoιi χαι στηγ επα-
ν6vrαξf τoυg ε[vαι απoφαoιacικηgημαα6αg.

Bλ. επim1g Δ ιαρxεiE Λιioει5 y ια Αουνιiδευτα Παιδιιi, ααι αελ. 143.

Δημιουψαιiwαι δωuaμιxd5 xαι επιχει{ησι.α,χ6g α1doει5 με υηρεo(εg xοι-
νωνιxrig πρ6νoιαg xαι ανΘρωπιaωx6'g oργανι6oειg ατtη 1c6ρα xαταγωγιig των
πρooφfγων. Διαoφαλζεται η ι1παρξη αυαniματοg xoινωνιxtlg πριiνοιαg με α-
vτιxε(μενο ην παραxoλ,α6Φη ι6ατε γα επιβΜπεται η ευημερ(α τοw παδκ6ν με-
τιi ην επιαrqoφ{ αrr1ν πατρ(δα τoυg. Eιiv η 1ι6ρα ααιiλου πλι]ττεται απ6 μετα-
πoλεμιx6g xατααrqoφ6E, πιΘαγιiγ γα απαιηΘε[ η δημιoυqγ[α xιiπoιου φoq6α.

Δ ιιiδooι1 Πλη φφoq ιαfν : H τεxμηρ(ωη τωγ παιδιι.ilγ με ε ιδ ιxd6 ανιlγxε g

πρι1πει να διατ(Θεται στo πQoσωπιx<1 ατη 1ι6ρα xατα.γωγηg πρw ην €-

ναρξη τoυ εθελovrιxoιj επαγαπατQισμoιi. Διαoφαλζεται oτι oι o1ετιx6g
πληροφoq(εg xαι τεxμηρfωoη διαν6μοvται ri διατ(Θεvται σroυζ εrτιχει-

ρηαιαxoιig αυνεργιiτεg χαι σ[ιζ διio πλευqdg των αυν6qων.

Σ6εδιαομιiE: Για ην επαν6vrαξη τωγ παιδιι6γ με ειδιxdE ανιiγxεg πρ6-
πει vα αρ1(αει αrη 1ι6ρα xαταγωγig το αυvτoμoτερο δυγατιj. Σην πρι6-

η φdη { τoυλιi1ιατov o1ι αργατερα απ6 ην 6ναρξη ηE μεταx(ηηg
τωγ παιδιι6γ xαθορζεται το αναγπα(o δυναμιx6 για τoγ ααφαλri επα-
ναπατqιoμ6 καιην επανιivταξη τωv ευdλαπωγ παιδιιiγ.
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Εwnfδal η : Στιg oργαvι6σε ιζ πoυ θα αναλιiβoυν ν€ε g αρμoδι6π1τε g, α-
α1oλoιi μεvε g με τα παιδιιi μετιi τον εθ ελoγτιx6 επαγαπατQισμ6 τoυ g, ε ι-

διxdτεqα αrιg oqγανιilσειζ πoυ Θα αα1oληθoriν με παιδιιi με ειδιxdg α-
νιiγxε g, παρ61εται εxπαιδειπιxrj υποαnj Q ιξη με εqγααnj ρ ια, αε μιvιiρια
χαι επιμoρφωτιxιi ταξ(δια.

Λειτoυργiα των Υπηqεοιιιiν: Παρ6την αναπ6φευxτη με(ωoη τηg λει-
τoυqγ(αg τωγ υπηQεσιι6γ του ιαταυλιoμoti xατ6'τη διιigxεια ηE διαδι-
xαα(αg τoυ επαγαπατQισμαi, διαoφαλζεται η oυv61εια παρoμ{g θεμε-
λιωδι6γ υπηρεοιriv xαΘι6g χαι τωγ υπηρεαιι6v διιiδoηg πληqοφoqιι6ν
xαι αυμβoυλευτιxηg για τα ευιiλιυτα παιδιιi. To πρooωπιx6 πoυ εqγιiξε-
ται με παιδιιi που xιγδυγειjoυν πq6πεινα αυνε1ξεινα εργιiξεται επειδri

μεριxιi ευιiλrυτα παιδιd, θα εvτoπιαΘoιiν μ6νov xατιiη διιiρxειαηg δια-
διxααfαEηg μεταx[ηηg.

Διααφαλζεται η λειτoυργ(α τωγ xoιγωγιxriγ υπηρεoιι6ν c6ατε να αξιο-
λογfooυν, vα παραxoλουΘrjooυν χαι γα αυνδριiμoυν τιζ επαγαπατqιξdμενεg
oιxoγ6νειεg ατηv επαv6vταξη τουg. Η υποοτriριξη μπορε( να απαιτε( δρααττ-1-

ριdτητεg αναrτnrξιαxri g oργιiγωηζ.

ΚαταltoλΙμηοη ηE Πφ ιθωqιoπoiηη g: Υπooτηρζovται oι δqαoηριdη-
τεζ πoυ ελα1ιατoπoιoι1ν ην περιΘωqιoπo(ηη τωγ ευιiλι,πωγ επαγαJια-
τριβμενων oιxoγενειι6ν. Αυτ6 μπoρε(να περιλαμβιiνει π.1. ην εν(o1υ-

η τηζ ιxαν6τηταg των oμ<iδων να βoηΘoιiν voιxoxυqιιi με γυvα(xα αρ-

χηγ6, ηγ υπoαn{ριξη ηζ oιχoγεγειαxrig εvdτηταζ χαι τωγ δρααnηqιο-
πjτων πqoαπoριομoιl ε ιαoδrj ματog.

Yπoατηρζογται oι πρooπι1Θειεζ για τηγ αναγνι6ριη ατη 1ι6ρα xατα-

γωγ{g των α1oλιxc6γ επιτυ1ιι6ν τωγ παιδιι6γ 6oo ξοιiοαν απ1ν εξoρ(α. Eγδυγα-

μι6νεται, ατo μdτρο πoυ απαιτε(ται, τo υπιiq1oν εxπαιδευτιxd o6oτημα riατε να
απoρρoφioειτα επαγαπατρζ6μενα παιδιιi. Bλ. επrηζ Kεφιiλαιo 9.

Πιυτoπoιητιxιi Σπoυδιllγ : Διαoφαλζεται 6τι aε xdΘε επαναπατριξ6μενο
παιδf d1ε ι 1ορηγη θ ε ( πιατoποιητιx6 oπoυδιiν η xιiπo ιo απoδ εmτιx6 6y -

γQαφo ηζ εxπαiδευηg πoυ παQαχoλoιiθηoε ατη 1c6ρα αα6λoυ. Ax6μα
xαι 6ταγ τα επαναπατριβμενα παιδι<i ε(ναι εφoδιαoμ6να με τα xατιiλ-
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ληλα πιαroπoιητιxd, αυ1νιi αvτιμετωπζoυv πqoβλrjματα 6ταγ πρ6xει-
ται γα ε\rταχΘoιiν ατα α1oλε(α ηg 1ι6ραg xαταγωγrjg f ιiταν αlτoφαoζε-
ται η τιiξη ατηγ oπo(α πρ6πει να εψqαφoriν.

Aνoιxoδιiμηη Σyοkiωτ: To τoπιx6 πρooωπιx6 πρ6πει vα ε(ναι πqοε-
τοιμαoμ6νo vα διαπqαγματευΘε( με τιg τοπιx6g Αρ16g την εγγqαφr{ ατα

o1oλε(α. Η oιπoνoμιxri βor{θεια για ην ανoιxοδ6μηoη o1oλε(ωv 14 για η
αυμπληρωη r{δη υπαq1dντωv xτιρ(ων διευxoλιjγει την oμαλr{ 6νταξη

τωγ επαγαJτατρζ6μενων παιδιι6γ ατα o1oλε[α.

Aτυπη Εx^ιιαiδευoη: 'oταγ τα παιδι<i πoυ ξoιiοαν για πoλιi xαιρ6 σε χα-
ταυλιομα6E επαναlτατqζovται μπoρε( ξαφvιlαi γα αγαxαλ;ι1ψαw dιι d1αιrv

v6oυg ριiλoυg, 6πωg ην xαΘημερΦ βιoπιiλη. Απ αιτε(ται xατ6oυγ6πεια

η επ(βλειpη τωγ επαγαπατριξ6μεvων παιδιι6γ ι6ατε να παραxoλoυΘoιjγ
τo α1oλε(ο. Διερευνι6vται ιiτυπoι τρ6πoι για ηγ ιχαγoπoiηη των εx-
παιδευτιxι6γ αναγxι6ν τoυg' Mπoqε( γα απαιτοιj\rται χαι δημιoυqγιxdg
πρooεγγ(αειg.

Eξααφαλξεται η τoπoΘ6τηη τωγ ααυγ6δευτωγ παιδιι6γ αε ανιiδo1εg
oιxογ6νειεg r{ η τoπoθ6τηαi τoυE ωg oμιiδα υπ6 ην παραxoλoιiΘηη oριoμ6-
νηg oργιiνωηg r{ υπεriθυνων για τηγ επιμdλειιi τoυg ενηλ(xων τηg [διαg xoιγ6-
τηταζ.

Υπoατιiqιξι1 ηg Συμμετoγιig: EvΘαρριivεται η συμμετo1t{ τωv xoιγoπi-
τωγ, τωγ ανθρωπιατιxc6ν oqγανι6αεωγ χαι dλλωγ εΘγιxc6γ οργανιoμι6ν
ατην πqdνοια τωγ επαγαπατρξ6μενων oρφανc6v, των εγxαταλελειμμd-
vων rj των ααυγιjδευτωγ εν γιJνει παιδιc6v. Διαoφαλζεται oτι η τoπoΘ6-

τηη }ιαι oι ρυθμ(oειg φρovr(δαg εγμι6vται ατo παιδ( αγdπη, πQoστα-

o[α και αoφ<iλεια. Eνθαρρn1γεται η εναωμtiτωη τωγ ααυγ6δε1.rrωγ παι-
διι6γ ατα τoπ ιx6 oγoλ.ε(α xαι ατη ξω( τoυ 1ωq ιoι1. ΑπoΘαρριiνεται η πε -

ριΘωqιoπo[ηη.

Aναζiηoη: Γιαγα εγτoπιoΘoιjγτα μ6λη ηg οιxoγ6νειαg εφαρμ6ξovται
πρoγριiμματα αναξriηηg, πoυ περιλαμβιiνoυν τη διαδικαα(α επαλι{-

Θευηg τωv oιχoγεγειαχι6ν δεoμc6v xαι ηg εxτ(μηηg τωv πιΘανοτtiτωγ

ηζ οιχoγεγειαxf g oυν€νωηg.

ΕιδιιιεE Πφι"lττοiοειg: Aπααε(ται πQoετoιμασ(α για η αυv6νωη τωγ α-
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oυγ6δευτωγ παιδιι6γ με τιg οιxoγdιlειιfg τoυg απ6τιg oποiεg απo1ωρ(-
σTηχαγ τυχα[α r{ για λ6γoυ9 περιπ6τειαg xυπ6'τη διιiρxεια ηg διαδιxα-
o(αE επαναπατριoμotl. Bλ. επ[ηg Διαqxε(g Λrioειg για Αoυv6δειπoυE
Aυiλιxoυg, αrη αελ. 130.

ΙΙ. Evoωμιiτωοη οτη XιiqαAοιiλoυ
Eιiγ δεγ εiναι εφιxτ6g o εθελογτιx6E επαγαJτατQιαμιig, oι πρ6σΨυγεζ α-

πολαμβιiνουν η oυνδqoμri πoυ απoσχoπε( οτr1γ αιπιiρxειιi τσυζ χαι σηγ εγ-
oωμιiτωη τσυζ σην τoπιxι| xoιναtητα, πQoγQαμματιoμfvα r{ αυΘ6qμητα. ΙQ1-

ριog α161o9 τοπιxoιj πρoοωπιxoιi ε(ναι να διααφαλ[αει για τα παιδιιi πρ6oφυ-

γεg πρ6αβαη ατιg (διεg υπηρεα(εg πoυ παρ61οvται ατα παιδιd πoλkεgτηgγιΛ-
ραg ενoωμιiτωη g. Στo αrιiδιo η g εναωμ<iτωη g τα εvδιαφ6qovτα ξηπ{ ματα 6-
πoυ πιθαγ6γγα απαιτε(ταιη παρ6μβααη r4 η oυγδρoμl4 ε(γαι:

πρ6oβαη oε xατιiλληλη ιαoρqoπημ6νη διατqoφri χαι σε υπηρεα(εE υ-

γε(αE,

πq6oβαη ατην εxπα(δευη, συμπεριλαμβανoμ6γηs ηs εxπα(δευηg
oτη γλι6αoα παι ατoγ πoλιτιoμ6 τηg 1ι6ραg εvoωμιiτωηg,

εxπαιδευτιxιi επιδ6ματα r{ υπατqoφfu g,

επαγγελματιxrj εππαfδευη αε εψ{βαυg xαι oυνδρoμf σrηγ εriρεη α-
παα16ληηg,

δρααηριdπητεg εv(α1υηζ ηs πQoσΨυγιxr{g xoινιiηταg, c6ατε οι ενrjλι-
χεζ γα ε(γαι ιxαγo( γα πρoατατειioυγ χαι γα βoηθoιiν τα παιδιιi τoυg.

ΙΠ. Mετεγπατfrσταση

H μετεγxατιiααη α\rτιμετωπζεται ωg διαρπr{g λriη, ιiταν xq(νεται α-
ν6φιxη αε αποδεxτιi 1qoνιxιi πλα[oια η λ;ιiη τoυ επαγαJτατριoμοιi xαιηg εν-
οωμιiτωηg στη χ6Qα αoιjλoυ. Συ1νιi δημιoυργε[ατoυg ενδιαφερ6μενoυE η_
μαvτιx{ αναατιiτωη, επε ιδf πqotlπoΘdτε ι για ηγ ενoωμιiτωη αη γιjα xoιγ6-
ητα ηγ χoιγωνιxti, πoλιτιoμιxrj xαι ιpυ1oλoγιπ{ρqooαρμoγ{.

Για τα παιδκi, πQοπαQχΦg ημαo(αg ε(ναι η μετεγπατιioταση με τσυζ γo-
νε(gταυg,ταv επ(τqoποr{ oιryγενεξ. Καταβιijλ.λεταιxιiθε πφoπιiθειαγιαηγπQo-
αγωγf xαι η διευx6λυνη ηE αυνdνωηg τoυ παιδιotj με τoυg γoνε(g τoυ.
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Η λι1η ηg μετεγxατd'αταηg εξετιiξεται 6ταγτo παιδ(υπιiγεται oε μfα
απ6 τιg εξfg xαηγoρ(εg:

oιιιαγενειαιcιi ΣυνΦωοη : Tα παιδιd, αvα1ωροιiν αlτ6 η 1ι6ρα αo6λoυ για
λ.6yαυE oιxηεvειαxηg αιlν6νωηg, δηλαδl,j για να αυμβιc6oαw με μ6η ηζ
ο ιxογιJνε ι<ig τoυζ πoυ d1oυν rjδη μετεγxατααrαΘ ε i.

Σωματιxιi Aoφιiλεια: Β6ν ηοωματιπ! αoφιiλεια τoυ παιδιo6 απειλε(ται
ooβαριi xαι δεvυπιiρ1oυν ιiλλεg εvαλλαxτιx6g λυoειg αη 1ι6ρα αα6λoυ,

η dμεη μετεγxατιiαrαη με ηγ oιxoγ6νειιiτoυ απoτελε(τo μdνo πρα-
ταιx6 ψ6ooyια ηv εγβηoη ηζ πQoσtασiαg τoυ. Tα oωματιxιi χαι πvευ-

ματιxιi ανιiπηρα r{ τα αoΘενη παιδιd, xαΘιig χαι τα τραυματιαμιJγα, τα
βαοανιαμ6να rj τα παιδιιi Θriματα oεξoυαλιxr{g β(αg μετεγxαθ6αταvται
μαξ( με τιg oιxaγ6νει€5τoυE xατιi π9oτεραι6π1τα, τ6σo σε χατεπε[γoυοα
6αο xαι οε xανoνιxf μετεγxατιiαταoη.

Ανιiπηqα Παιδιιi: Εφ6ooν αrη 1ι6qα αoυλoυ δεγ μπoρεi vα παqαo1εΘεf
επαρx{g βor{θεια ατα ανd,rηρα παιδιιi rj αrα παιδιιi με ιiλλα πρoβλr{μα-
τα υγεiαg λ6γω τηg dλλειιpηE ιατριxι6ν εγxαταατιiαεων, υπd,γovται, σε
εξαιρετιxdg περιτπιiαειg, αrη διαδιxαοfuψετεyxcιτ6σrαηζ μαξi με μ6-
λη ηE oιxoγ6νειιig τoυg. Πραrεqαι6ητα απoδ(δεται oε αoβαρ69 πεqι-
rπιiαε ιE 6πoυ oι αυvΘrixε g ξωr{ g απατελoιlν η μαvrιx6 ε μπ6διo για ην α-
ποxατιiαταoη ηg φυoιoλoγιxrig ξω(g χαιηγ επ(τευξη ηg αιπ<iρxειαg.
Απ6ην <iλλη τα oωματιxιiτj πνευματιxd, αγιiπηQα/αoθειι{ παιδιιi πq6-
σΨυγεζ πoυ 61oυν πqooαqμ6oει η ξωr{ τoυg απ1ν αναπηq(α τoυg παι λει-
τουργοιiν oε ιχαγoπoιητιχ6 επ(πεδo, δεν υπιiγovται ατo πq6γqαμμα με-
τεγxατ&oτααηg μ6νo λ6γω των αναπηριc6ν τουE. (Aυπ{ η πoλιτιxri ε-

φαρμ6ξεται oε xωφιiλαλα παιδιιi η oε παιδιιi τυφλιi πoυ 61oυν μιiΘει να
διαβιiξoυν με τo α6αrημα Mπριi'iγ xαι ε(γαι αε Θdη να otlνε1(ooυν ην
εxπαfδευαιj ταυg xαι να ατroxπiοoιrv ιxαγιiητεg xαι πqoαdvrα ατηv πqc6-

τη χ6Qα ααιjλoυ. EπΦs, εξαιqoιivταιτωγ πQoγQαμμι1τωv μετεγxατιi-
σrαηζ αωματιxd, ανιiπηρα παιδι<i αrα oπoiα 61oυν τοπoθεηΘε( πρo-
oΘετιx6' μdλη xαι ε(γαι oε θ6η να ξoυν .,φυοιoλoγιx<i> orην πqι6πη 1ι6-
qα ααι1λoυ). o αqιΘμ6g τωγ Θ6oεωγ ψετεyxcniααηg εiναι πoλι1 μι-
xEiτεροg αττ6 τq α:ι6ψεg.'Eτoι, η 6δqαηg'Y. πrιτηg Αρμοαrε(αg εξεαiξει
xατιi προτεραι6ητα τιg αιπiαειg πoυ πρoωθoιivται απ6 τα xoe6.τ6πoυg
Γραφεiα, ιitατε γα διααφαλ(r:ειην μετεγxατ<iαταη τοw πεqιrπι6oεσW πσυ
πραγματιπιi 6γoυν αν6yxη να υπα1Θoιjγ oε αυτ<i το πq6γqαμμα. oι
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<Resettlement Guidelinesrr' πoυ διατ[θεγrαι aτα xαπ& τ6πoυ g Γραφε (α

περι61oυν περιαο6τερε9 πληρoφοq(εζ για τo ξι4ημα αυτ6. Aναλιπιxdg
πλη ρoφoq(ε g περιλαμβιiνovται επfη g αιο ετ{αιο δη μoα(ευ μα η g Διειi-
Θυvoηg Mετεγxατιioτασηζ τoυ Oργανιoμoιi: "Global Assessment of
Resettlement Needsr'.

[V. ΔιαqxεiE Λιioειg για τα Aσυγ6δευτα Παι,διιi

oι διαρxεζ λυσεξ γι,α τα ασιΙv<iδειπα παδκi αrταπαιiν ιδιαiτερη προooγι{.
H xαλιπερη διαρxrig λιiη για dvα ααυv6δειπo παιδ[πρ6oφυγα εξαψιiται απ6
τιg ιδια(τερεg oυvΘι{xεg ηg πεq(πωα(g τoυ υπ6 τo φωζ τωγ Kατευθυντrjριων
Αρ1ι6ν πoυ απoτυπι6γoγται αrο παρ6ν βιβλio. Eξετιiξεται πιiιτα η δυγατ6τητα
εΘελoγrιxotj επαγαπατQισμοt5 xαι εφαρμ6ξεται εφ6ooν απoτελε ( ην xατ6χ-

\λη λι]αη.'oταγ o ε θελογτιx6 g επαναπατρ ιoμ<5g ε (ναι αν6φιxτog, εqευν<iται η
δυνατ6τητα ενoωμdτωηg αεη 1ι6ρα αα6λoυ. H μετεγxατιiσταη τωγ ααυγ6-
δειπιυν ανr{λιχωγ αJτoφασζεται oε εξαιqετιxη xαι ατoμιxrj βιiη, αταν oι υπ6-
λoιπεg λι1oειg δεγ ε(γαι oι xατ<iλληλεg.

KιiΘε παρdμβαη για λoγαριαoμιi τωv αoυγιiδειπωγ παιδιιilν, ειδιxιi για
η μεταx(ηoι{ τoυg, πρ6πει γα ε[γαι αιiμφωvη με τιg αυατιiσειζ πoυ α-
ναφ6ρovται ατo Kεφιiλαιo ].0 xαι ατo παρ6ν xεφιiλαιo.

ΑρμιiδιoE Φφ€αE: Oι απoφι1oειζ γιατιζ διαρxεfg λιioειg των ααυγ6δευ-
τωγ παιδιι6γ προοφr1γων λαμβιiνοvται απ6 τoυg αqμ6διoυg φoqε(g dπoυ
αυμμετ61ει προοωπιx6 εξειδιxευμdνo ατηγ παιδιxη πq6νοια.

Ατoμιιai Εξ6ταoη των Πεqιπτοiαεωv.'Oι πεqιπτι6oειg πρdπει να αξιoλo-
γοtivται oε ατoμιxt] βιiη.Η διαδιπαo(α επιτq6πειην απoτελεoματιxri
αυμμετo1ri του παιδιotj πριioφυγα xαι,6πωE χαι στη διαδιxαα(α xαθo-

ριομoιi του xαΘεατιiyτoE τoι, πq6αφυγα, ρυΘμζεται η αvτιπροαι6πευαι]
τoυ. Eφ6ooν ε(ναι εφιxτ6, εισαxodovtrαι oι απ6ιpειg των γovιiων t{ ιiλ-
λων πqooc6πωγ πoυ ενεqγoιiν αvτ(των γovdων.

Κoινωνιxιi Ιατoqιxιi l Tεxμηqiωoι1: Τo xoιγιυγιx6 ιατoριx6 χαι η τεχμη-
q(ιυoη παυ αφοE1τα αow6δειπα rταιδui διαγιjμοηrται ατιg oψανι6oει5 παυ
τα αυνδq<iμoυγ τ6αο ση χc6Qα αo6λου χαι στη 1ι6ρα μετεγxατιiατααηg
6oo παι αη 1c6qα xαταγωγr{g. Διαoφαλξεται6τιπαρ61ovται ιiooτo δυ-
vατ6v περιoo6τερεg πληρoφoρfuζ για τηγ oιxoγdνεια, τoυg αυγγενε(g
xαι τoυg φΓλoυζ τoυζ, ι6ατε γα εγιαχtjoγται oι πρooπιiΘειεg αναξr{ηαηg.
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Γνοiμη τoυ Παιδιoιj: Tα ααυγ6δευτα παιδιιi πρ6αφυγε9 που d1oυν αυ-
μπληqι6oει το 16o dτog ηg ηλιx(αg ταυg ε(ναι oυνrjθωg αρxετ<i ι6qιμα για
να αττοφαα(οoυγ γιατιs μαxρoπq6Θεoμεg λιioειg. Aνι1λoγα με το επhτε-
δo 

"ηg 
ωgιμoτητ<iE τoυζ, τα παιδιιi πoυ €1oυν αυμπληρc6αει τo 9o rj τo

10o 6τog ηg ηλιx6αE τουg μπoρoιiν vα επιλdγoυν, εφ6οoν τoυg παqd1o-
rr[αι oι xατdλληλεE πληρoφoρ(εg, με xgιτιxri ιxαν6τητα. Συνεπι6g επι-
βdλλεται η αυνεxτ(μηoη των επιλoγι6v τoυg. Tα παιδιιi μιxριiτεqα ηE η-
λιx(αg των 9 r{ 10 ετι6γ δεγ ε(γαι αρxετιi ι6ριμα ι6ατε γα απoφαα(οoυv
μ6να τoυg, πρ6πει 6μωg πιivτα vα τoυg δfδεται η ευxαιρ(α vα εxφqιiοoυν
τιg απ6ιpειg τουg. Σε xιiΘε περirπωαη η ανιi.πrυξη ηζ πνευματιxr{g ωqι-
μι1ηταg τoυ ανriλιxα xαΘoqζεται υπ6 τo φωζ τoυ πqoαωπιxοιi, oιχoγε-
γειαxof xαι πoλιτιαμιxoιi τoυ υπ6βαΘqoυ (ιiρθρο 12Σ^Π)' Eπιβιi}λεται
η αυμμετo1r{ εξειδιxευμ6νoυ πQoσωπιχοιi τηg παιδιx{g πqdνoιαg ατη
διαδιxαo(α τηg αυν6vτευξηg με τα ααυν6δειπα παιδιd.

Παραμoni oτην Aνιiδoγη oιxιγ€νεια:'oταν εξετιiξεται η μετεγxατιi-
Φαη, η ενoωμιiτωη σtγl 1ιiρα ααυλoυ f o επαναπατqιoμ6gηg oιxο-
γ6νειαg πoυ φρovτζει παιδ( πoυ δεγ ε(γαι διx6 ηg, αξιoλoγε(ται πρo-
oεxτιx6 απ6 dμπειρo πqooωπιx6 τηg παιδιπrig πρ6νoιαg η φriαη xαι η
διιiρxεια τηg o16ηE τoυ παιδιoιj με ηγ oιxoγ6νεια αυπ1 ιiαrε γα αJτo-

φαoιoΘε(η τυ1η ηg παρo1rig φqοvr(δαg ατo παιδ(. Eνδ61εται να 1qειιi-
ξεται να δοθoιiν εγγυr{ oε ιg απ6 ην oιxoγ6νε ια dτι Θα αυvε1(αε ι να φ8o -
vrζει τo παιδ(. Eiγαι ημαvτιx6 vα εξιαoρροπηθεf η ανιiγxη τoυ παιδι-
oιi για αυνε1r{ φρovτ(δα xαι o βαΘμdg τoυ αυνδ6αμου με ην ανιiδo1η oι-
xoγ6vεια εν6ψει ηg 6o1αηg πιΘαν6ητα9 oιxoγενειαxtig αυν6νωηg.

Evημφωoη τoυ παιδιοιi: Δtααφαλζεται ιiτι τo παιδf μωρζει xιiΘε τι που
oυμβα(νει χαι πoυ επηρειiξει { αφoqιi τo μdλλον του. Συ1νd, γ(νovται
πρι1γματαγιατo παιδζ ri για λoγαριααμ6τoυ πoυ φα(νεταινα ε(ναιπρoE
τo oυ μφ6ρoν τoυ, αλλιi 1ωq (g αιπ6 να ενη με ρriνεται.

Αqpiα: Aντ(;yQαφο τoυ φαx6λoυ πρ6πει vα αυγoδειjει τo παιδ( oε xιiθε
τoυ ταξ(δι. Bλ. Kεφιiλαιo |0, oε}τ. t32'
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Tα πρoγqιiμματα που ιxαγoπoιoιjγ τιg γενιx6g αν<iγxεg oυ1yιi
παραγvωgζoυγ τιζ ειδιxdg ανd'γxεgτωγ παιδιc6γ. Για γα διαoφα-
λιoθε[ η πρoοτααiα xαι η ευημερiα τωγ παιδιι6ν προαφt3γων 

'ταtLα-
τιi τ6πoυg Γραφε(α xαι η dδρα τoυ oqγανιoμoιi απoδ[δoυγ ιδια[τε-

ρη πqoαο1r,] oε διoιxητιxd xαι επι1ειρηoιαxιi ξηηματα, ιiπωg οτo
προοωπιxd χαι στηγ εxπα(δευor] τoυ, στα xριπiρια, oτιg πoλιτιx6g
}tαι επιχειQηaιαx6g xατευΘυντtjριεg αρ16g, ατην αξιoλ6γηση χαι
ατο o1εδιαoμ<i, οτην εφαqμoγri, σtηγ χιγητoπο(ηαη αυμπληQωμα-
τιxoιi δυναμιxoιi, στo ουντoνιoμ6, ατιg εxθdαειζ χαι στηγ αξιoλ6-
γηη.Tα παιδιιi ε(ναι ειlθqαυατα, εξαρτι6μεγα χαι αvαπτυoα6με-
γα. Aγ τo oιiαrημα εiναι αδιiναμo, ε(ναιτα πqιiτα πoυ υπoφdρoυν.

Tα παιδιιi πρdπεινα αvτιμετωπζoνται πιiγτα ατo
πλα(οιο τωγ oιχoγεγειιiv τουg χαι τηζ xoιvdτηταE. oι
δqαατηρι6τητεg τηg'Yπαηg Αρμoατε(αg για τα παιδιιi
πρ6αφυγε9 ατηρζουν τιE οιxoγ6νειεE χαι τηγ xoινιiτη-
τα,6πωg απειxovζεται στo διιiγραμμα τηg oελ(δαg 26.

H ατr{ριξη αυτrj επιτυγ1tiγεται με τηγ εναωμ<iτωη τηE

βor(Θειαg που ατo1εdει oτα παιδιd οτιg γεvιπdg δρα-
αrηqι6τητεg πρoαταo(αg και βοr{Θειαg πoυ παρd1oνται
σroγ πQoσΨυγιx6 πληΘυομ6 εν γ6vει. oι απαιτr]οειg α-
vιiλoγα με ην ηλιx(α για τη διατqoφj xαι την υγε[α τωγ
παιδιι6γ πρooφιiγων πρ6πει π.χ. γα αvτιμετωπζoνται
ωg μ6ρo9 των πρoγραμμιiτωv διατροφrig xαι υγε(αg τoυ

γενιxοιi πQoσΨUγιχoιi πληΘυoμοri. Eνδε1oμ6vωζ γg ε-
πιβdλλεται να αναληφΘoιiv ιδιαiτερεg δραατηρι6τητε g

για τα παιδιιi.

Oι παρoιiαεg Kατευθυrπf ριεE Aρ16g, αναγνωρ(-
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ξoνταg τη θεμελιι6δη αλληλ6νδετη α1doη των δqαοτηριoπ]τωv πqoοταo(αg
xαι βor{Θειαg, δεν τιE Θεωρoι1ν αvεξιiψητεg. Στην oυο(α xιiΘε δραoτηqιoτητα
τηg'Yπατηg ΑqμoατεfαE περιλαμβιiνει ατoι1ε(α tj αυvdπειεg τηg πρoαrαo(αg
ε(τε αφoριi αrov xαΘoριαμ6 του xαΘεατιiτοg τωv πρoαφtiγων ε[τε στη βoη-
θεια εφαρμογ(g τωv διαρxι6ν λιjοεωγ εiτε απ1v ιxανoπoiηη τωv ιiμεoων α-
ναγxιiν τoυg. H παqoμ{ αvθρωπιαrιx(g βor{θειαg xαι o τρ6πο9 παqo1r{E ηg α-
πoτελotjγ θ d ματα πρoαrαoiαg πoυ aυμ 6' πβττoυγ τηγ πQoσωπιxli αoφιiλε ια
των πρoαφtiγων.

To επiπεδoτoυ πQoσωπιχori xαιη εxπα(δευη πριiπειvα ε(γαι ιxαγo-
πoιητιxd, c6αrε γα εππυγ1<iνovται oι ατ61oι xαι oι αxoπoiτηg'Yπατηg ΑQμo-
oτε(α5 για τηγ πqooταοiα χαι τη φgovτ(δα τωγ παιδιιiν πgoαφιiγωv χαι γα
διαoφαλζεται η εvαρμ6νιση με τιζ παqoιiαεg KατευθυvτrjριεE Aρ16g.

Υπευ0υνιiτητα: Σταxατ6τ6πoυg Γραφε(α o Aντιπq6οωπoζ τoυ 'Υπα-
τoυ Aρμoαr( φ6ρει την ευΘιiνη για τη διαoφ<iλιαη εφαρμoγιig αυτι6ν
των Aρ1ι6ν. Θα xαΘoρ(οει τιg ανdγxεζ τoυ πQοσωπιxo6 xαι Θα μετα-
βιβιioει αρμoδι6τητεg. Oι ανιiγxεg προαταο(αE xαι βof Θειαζ τωγ παι-
διι6ν πρooφιiγων πρ6πει να εγσωματι6γoγται ατo αιiαrημα πQoγQαμ-

ματιομoιi xαι αναφοριiζ.Αlrni η λειτoυργ[α ενoωμιiτωηg μπoρεf να α-
γταγαxλιiται οτιg εxθ6αειζ του Yπεtjθυγου Πqογραμματιoμoιi r] τoυ
Yπεrjθυγoυ Πρoαταα(αg.

Ιxανιiτητεg l Πqoαι1ντα: Mε την dναρξη τηg xρ(oιμηg πρoοφυγιx(g κα-
τιiαrαηE διαoφαλζεται o διoριoμιig πqooωπιxoιi με τα απαιτoιiμενα
πρoo6vτα για τηγ πQoσ[αo(α xαι τη φρoντ(δα τωγ παιδιι6γ. Tα παιδιιi
πρdαψυγεg ε(γαι ιδια(τερα ευιiλοπα xατ6την xρioιμη περfoδo π,αι γι'
αυτ<i επιβιiλλεται με τηγ dναρξη τηg xατ<iαταηE να αυμμετ61oυγ σrηr
ομιiδα υπ<iλληλοι xoιγατιxι6γ χαι χoιγ0Wιχι6ν υπηρεοιιirv. Αναξητα6vrαι
πρ<1oφυγεg που 61oυv τα xατιiλληλα πρoo6ντα xαι οτηρζεται η συ-
νεqγαο[α τoυ πQoσωπιxor3 τηg χc6Qαζ αοriλου, τωγ μη xυβεqνητιxι6ν
oργανriαεων xαι ιiλλωγ oqγανιoμc6ν των Ηvωμ6νωγ EΘγι6γ.

Eξειδιxευμ6νo Πqoοωπιxd: To πgooωπι{ι6 πoυ επιλι1γεται για γα εQ-

γαoτε( για τα παιδι<i πρ6oφυγε9 πρ6πει να xατανoε( τιg αvιiγxεg ανιi-
πτυ$ig τoυg xαι vα μωqζει πι6g oυα1ετζοτται oι δρααrηρι6πητεE πQo-
αταο(αg xαι βοι{Θειαg ηg 'Yπαηg Aρμoατε(αζ με τιζ ειδιπ6g αν<lγxεg
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τoυg. Eφ6αoν εργιiξεται ιiμεοα με τα παιδιιi, πρdπει να 61ει την ιxα-
γ6πητα επιxoιγωγ6αg μαξ(τoυg. KαΘoρζεται ειiγ ε6γαι αγαγxα(o να μι-
λιi η γλι6αoα των παιδιι6γ. Σ ε πoλλ6g πε ριαrιiαε ιg τ α xαe6. τ6πoυζ ΓQα-

φε(α μπoqoriν να εξαoφαλ(αoυγ τo αναγxαfo ειδιxευμ6νo πρoαωπιx6
oε xυβερνητιxorjg φoρε(g, oε ι1λλουg oργανιομotiE τωv Hνωμ6νων
Eθvιiν, oε μη xυβερνητιx6g oργανι6oειg, οε αυμβoιiλoυζ χαι σηγ πQo-
οφυγιxf xoιv6ητα.

Εxπαiδευοη: Παρd1εται αε 6λo τo πρooωπιn6 πoυ εργιiξεται με τα παι-
διιi εvημ6qωοη η επιμ6ρφωση για Θdματα πoυ αφoρoιiγ αrα παιδιι1
πρ6αφυγε9. Επ(αηg διααφαλζεται η ενoωμιiτωση τωγ ιδια(τεqων θε-

μιiτων τωγ παιδιι6γ οε <iλα τα αγετιx6" επιμoQφωτιχιi πρoγριiμματα.
Eπιβιiλλεται να παρι11εται oε 6λεg τιg xαηγog(εg τoυ πρoοωπιxori ηg
'Yπατηg Aρμoατε(αg πoυ αo1oλε(ται με τα παιδιιi 6να9 xoιν6g πυρr{ναg

γγ6ηζ, πρoo6ντωv μετα1ε(qιηg των παιδιι6γ χαι αvτιμετι6πιηg των
αναγxι6ντoυE.

Η πρoαταo(α xαι η φρovτ(δα τωγ παιδιc6γ πρooφriγωv πq6πει γα διd-
πεται απ6 oαφrj πoλιτιxli xαι ρητ69 επιχειQησιαx€gxtπευΘυvτrjριεg αρ169. Η
πo}'ιτιxη xαι o ι αρ16E πqαγ ματι6vογται με επ ιχε ιQησιαx6g δραoτη q ι6τητε g.

Σε ιδανιx€g περιπτιioειg αηqζοvται oτιg πρotπoθdoειg πoυ θdτει η 1ιiρα α-
αυλου r{ η χ6Qα xαταγωγ(g.

Διε0ν€E Δtxαιo.' Egευνdται αν η 1ιiρα ααιiλoυ xαι η 1riqα xαταγωγrig €-

1αυν xυρι6oειη Σι1μβαη γιαταΔιxαιc6ματατσυ Παιδιαj xαι ειiν 61oυν

διατυπιioε ι επιψυλιiξε ιg. Eι1ν 61oυν διατυπι6oε ι επιφυλdξε ιg, εξετd-
ξovται oι αυνιiπειdg τoυζ σ[α παιδιιi πq6oφυγεE.

Εfuνιxιi Noμoθεo[α: Ηγγ6η τηg εθvιxrig νομοΘεαfαg για τηγ παιδιxrf
πqoοταo(α xαι πρ6vοια xαΘι6g χαι η εφαQμoγli τηζ oτα παιδιιi πρ6-
σφυγεE ε (vαι καθoρι στLτlηζ η μαα(αg.

Σni q ιξη : Eφαρ μ6ξετα L τιαL' εdν ε iναι αναγxα(ο, πρoιiγ εται η ενoω μιi-
τωση στηγ εθνιxlj νoμοΘεo(ατωγ διατιiξεων πoυ περιλαμβιiνovται ατη
Σιiμβαη γιατα Διxαιι6ματατoυ Παιδιof: H διατυπωη των πqoiiπo-
θ6οεων, τηg πολιτιπ(E χαι τωγ επιχειQησιαxc6ν Aρ1ι6ν για τη σιJγχε-
xριμ6η xατd,αταη ε[ναι xα(qιαE ημαoiαE. H διατροφli, οι ιατριx6g υ-
πηρεα(εg, η εxπα(δευη, τα μ6τρα ααφιiλειαg xαι η βo{Θεια σrα ασυ-
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γ6δευτα παιδιιi π.1., απoτελoι1v τoμε(g πoυ qυθμζoνται απ6 την τoπι-
xfiπoΧwυxη' απ6 διαδιxαoiεgxαι αρ16g πoυ πρoααρμ6ξoγtαι σrιζ πε-

ριατ<1oειg. Πρ6πει να ε(ναι oυμβατdg με τιE παρoιioεg Αρx6s.

Επιτqoπ€E: H δημιoυργ(α επιτρoπιilν για τoγ o1εδιαομιi χαι τηγ εφαQ-

μoγli, με μdλη την'Yπαη Aρμοοτε(α, αντιπρoαι6πoυE τηE xυβ6ργηηE
τηg 1ι6ραg αα6λoυ, ιiλλoυg οqγανιαμoιig των Ηvωμ6νων EΘνι6ν, τηv
πρoαφυγιxη xoιν6τητα χαι μη xυβερνητιxdg oργανc6oειg oυμβιiλλει
αrην παιδιxri πρoαταo(α xαι πρ6νoια.

Eνδd1εται γα μηγ απoxαλιjrπεται η χαχoπo(ηoη ,1 η παραμdληoη των
παιδιι6γ. 'oπoυ τα πρoβλr{ματα δεν ε(vαι πqoφανrj, υπιiρ1ει τιiη να oυνιiγε-
ται 6τι δεν υπιiρ1ει πq6βλημα. 'Oλoι ευΘιjνoγται για την ευημερ(α τωγ παι-
διι6ν, επειδrj τα παιδι<1 ε(ναι λιγ6τερo ιxαγd απd τουg ενriλιxεg γα xαταγoοιjγ
χαι γα βoηΘoι1ν τoυg ιiλλoυg να xατανof οoυγ τιζ ανιiγxε5 τoυζ χαι τιζ παQα-

βιιioειE των διxαιωμιiτωγ τoυζ. Η'Yπαη Αρμoατεiα, oι xυβερνητιxo( αξιω-
ματοr11oι τηg 1c6ραg αα6λoυ, ιiλλοι oργανιαμo(τωv Ηνωμι1νωv EΘνι6ν, μη χυ-

βερνητιx6g oργαvι6oειg xαι η πQoσΨυγιxlj xoινdτητα πρ6πει να γvωρξoυν τιg
αν6yxεgχαιτα διxαιι6ματατων παιδιι6v, vα εqευνoιiιl, vα αξιολογοιjγ xαι γα
ο1εδιιiξουν πqoγqιlμματα γι' αυτιi παραxoλoυθc6νταζ την xατιiαταori τoυg.

Υιoθ€τηoη Mη26ατιομοiν: Mε την 6ναρξη τηζ πQoσφυγιxηExατdaτααηg
υιοθετε(ται xαι εφαqμ6ξεται πρ6γραμμα για ηv αξιoλ6γηη χαι ηγ πα-

ραxoλoιiΘηη ηg παιδιxr{E πρ6νoια9. Kαταγoε(ται τo πεqιε1ιiμεγo τoυ
πoλιτιoμoιi τωγ παιδιι6γ, xιiΘε απειλr{ τηg ευημεqiαζ τoυζ, των βιoλo-
γιxιilν, xoιγωγιxι6γ xαι αναrrruξιαxc6γ αναγxι6v τoυg' Στιg αξιoλoγr{-
oειg εφαρμ6ξεταιτo πρ6τυπo τoυ AγΘQωπoχε\πQιχoιi Σ1εδιαoμorj. Tα
απαιτoιiμενα αυατriματα αξιολ6γηηg xαι παραxoλoιjΘηαηg πεqιλαμ-
βιivoυν πεqιοδιx6g xαι αυνε1ε(g αξιoλoγr{oειE, μηχαγισμoιig βαoιoμ6-
γoυζ στηγ επ(βλε!.rη απ6 την xοιν6τητα'

ΠεριoδικdE Αξιoλoyιiυειg: Πρ6πει να xαλιjrπoυγ 6λα τα παιδι<i. Oι δια-
φoQ6ζ ηλιx[αg, φ1λου χαι oι αvιxαv6τητεg π.1. δεν πρ6πει γα παQα-

γνωqζovται. Mια αυγoλιxf αξιoλdγηη ρε τηγ €ναρξη τηζ πQοσφυγι-
xηgxατiaιαηg αποτελε( ανεxτ(μηη xαΘoδr{γηοη ατo α;εδιαομ6 xαι
σroγ πQoγQαμματιoμ<1xαι αυμβιiλλει στηγ εxτ(μηη των ατoι1ειωδι6ν
αναγxι6ν. Η παρoυoiα εξειδιxευμ6νoυ χαι 6μπειqου πqooωπιxοιj παι-
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διxr{g πqιivoιαζ στη διαδιxαα(α αξιoλ6γηoηg ε(ναι αημαvτιxl,i. Η αυμ-

μετo1ri τωv γoνdων xαι αρ1ηγι6ν ηE xoιν6ηταg ε(ναι Θεμελιι6δηg.

Συτε7ιi5 Παqαxoλoιiilηοη: Διααφαλζεται η υιoθdτηη χαι η oυνε1rig
εφαρμoγ{ πρoγριiμματog παqαπoλoιiΘηηg πoυ αrηρζεται στηγ χoι_
νoτιπli αυμμετo1ri. H ευημεq(α τωγ παιδιιiγ πgdπει να παραxoλoυΘεi-
ται, εφιiαοv ε(ναι εφικτιi, oε ατoμιx{ βιiη xαιτα παιδι<iτα αγτιμετω-
πζoνται ωg μdλη τηE oικoγdνειαg χαι τηζ xoιν6ηταg.

Κoινoτιxιi Συμμετo1ιi: H oυμμετo1ι{ τωγ πQoσΦγων oτην αξιoλ6γηοη
xρiνεται απαqα(τητη. 'O1ι μ6νo βελτιc6νει τηv απoτελεoματιx6τητα,
αλλιi οτηρζει τηγ πQoσφυγιxrj xoιν6τητα στηγ επ(λυη των πρoβλη-

μιiτωv τηs χαι μπορε[ vα προxαλdοει χαι γα επιτα1ιiνει πρoληπτιx6E
xαι Θεραπευτιx€g)"6oει9. Σε μεριx6E πεqιπτι6αειg απoδε(1Θηxε δημι-
oυργιx6 τo α6oτημα τoυ ,.διαλ6γoυ> μ6oω xoιγoτιxι6γ εργαoτηρ[ωv:
6δωοαν ην ευxαιρ(α οε ιiντqεg xαι μνα(xεg, v6oυg xαι ηλιxιωμ6νoυg
vα αυξητioουντo Θdματηg παιδιxrjg πρdνoιαg. Παρ6μoια εργααr{ρια
oργαvι6Θηxαν για τα παιδι<i. Tα εργαατfρια απoτελoιiv επ(ηg ανε-
κτ(ψητηπηγ{ πληqοφdρηoηg για την xοιν6ητα.

Γνοiμη τωτ Παιδιιiy.' Exτιμι6νταg τηv ηλικ[α χαι τηγ ωριμι5τητα, λαμ-

βιiνovται υπ6ψη oι απ6ιpειζ τωγ παιδιι6γ πρooφιiγων πoυ διxαιoιjγται
vα εxφριiξoυν την γνι6μη τoυζ για 6λα τα ξητr{ματα πoυ τα αφορoriν.

Στατιατιxιi: oι δημoγραφιx6g πληρoφoρfεg για τα παιδιιi πρ6oφυγεg
ε(γαι ουoιααtιxrjg ημαα(αg γιαην πq6αληι|-rη τoυ προoωπιποιi χαιγια
το ο1εδιααμ6 τηg πqoαταα(αg xαι των πqoγραμμιiτωγ. H αυλλoγr{ xαι
η διατr{ρηη οτατιαrιxι6γ ατoι1ε(ων τoυ παιδιxοιi πρooφυγιxoιI πλη-
θυομoιi με αναφoρd αrην ηλιx[α, oτo φιiλo ε(τε βιioει απoγgαφriν ε(-
τε βιioει πληρoφoριι6ν πoυ περιλαμβιiνoνται oε εxΘ6oειg ε(τε xατ' ε-
κτ(μηη αποτελοιjγ ατoι1ε[o τoυ ιJργoυ αξιoλ6γηoηE xαι παραxoλoιi_
Θηηg των xατ<i τ6πoυg Γραφε(ων τηg 'Yπατηg Aρμοoτε(αg. Η διαφο_

ρoπofηοη τωγ παιδιι6γ πρoo1oλιxr{g, α1oλιxr{g ηλιx(αg xαι εφ{βων ε(-
γαι σημαγτιχli γιατ( δεν απολαμβιiνoυν 6λατηg [διαg μετα1ε(ριoηg. H
ενημεqωμdνη χατηγoQιoπo(ηη ανιi ηλιx(α xαι φiλo ε[ναι αναγxαiα
για τo α1εδιαoμ6 των πqoγραμμιiτων τaoφ'iζ xαι διατρloφlig, των υπη_
gεοιι6ν υγε(αζ χαι τωγ διαφι5ρων επιπιiδωγ xαι τιjπων τωγ εxπαιδευτμ
xι6ν πρoγραμμ<iτων. Απαιτε[ται ξε1ωριoτri ανιiλυη για τα ααυγ6δευ-
τα παιδιd,, για γα αrτιμετωπισΘoιiγ oι μoναδιx6g ανιiγxεg τoυg. H α-
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παπotiμενη aτατιatwηχαηγoQιoπo(ηη για τα παιδιιi πρ6αφυγε9 d1ει
ωg εξ{g: 0 6ω9 5 ετι6ν, 5 6ωg 15 ετιilγ xαι 15 6ωg 18 ετιilγ ( f τo 6τog τηg

εvηλιxiωαηg). Π.1. 6να παιδ6 πoυ εfuαt 4 ετc6γ xαι 11 μηνι6ν πρdπει γα
xαταγραφε( στηγ χατηγoρiα πιiτω των 5 ετιiγ.

Αναμ6νεται απ6 τα xατ<i τ6πoυ9 Γqαφεiα τηg 'Yπατηg Αqμoατε(αg
να αναλιiβoυν δριioη, ιiατε τα παιδι<i πq6αφυγεg να απολαμβ<iνoυv την πρo-
oταo(α χαι τηγ ανΘqωπιατιxri βofΘεια πoυ απαιτodγται για την ευημεqfα
τoυs.

Tεγνιxιi Yπoοτιiqιξι1: Η Διει1Θυνoη Πqoγqαμματιαμoιi xαι Tε1νιxrjg
Yπoατ{gιξηg απoτελε6τo τμriμα τηg'Yπατηg Αρμoατε(αE με τηγ απα-

ρα(τητη τε1νoγνωαiα oε Θ6ματα που αφoρoιiν την τε1νιxrj ατr{qιξη oε
τoμε(g 6πωg τo νερ6, η oτ€yη, η διαρριiΘμιη τoυ 1ι6ρoυ, τα ναρxοπd-
δια, η υγιεινr{ τoυ πεqιβιiλλovιog, η υγε(α, η τQoφη, η διατρoφrj, η εx-
πα[δευοη χαι oι χoινoτυx€ζ xoυνωνιxdg υπηρεofεg. Σε αυνεργαα6α με
αυηv ηv ΔιειiΘυvαη τoυ Oργανιαμori ητε^1νιxfiυπoαniριξη μπoρε(να
πραγματωΘε i ψε τηχa{η xαταλ6γoυ τεγνιxιilν αυμβoιiλων.

Eπ6xταοη των υπαρ7ιiντωι υm1qεοιοiν.' Mετιi την αξιoλ<iγηη, διαoφα-
λζεται η εφαρμoγf τoυ εθγιxoιj oυoτriματog παιδιxr{g πρ6νoιαg xαι
ατα παιδιιi πρ6oφυγε9, λαμβιivovταg υπ6ψη τα xoιγωγιxιl διxαιιitματα
xαLτLζ ανιiγxεg τoυg. Δεν πq6πει vα oυνιiγεται 6τι oι υπιiρ1ουοεE ε-
θvιx6g υπηρεο(εg εξυπηρ ετo6y xrιπ' αν<iγxη τα παιδι<i π96oφυγεg: εv-
δε16μεvανα απαιτotjvrαι αυμβoυλευτιxt], εxπαiδευση χαι ιiλλεg μoρ-
φ6g σrfριξηg.

Δημιoυqytαιl€ων υπηqεοιιΙν;'oπoυ δεν υπιiρ1ουν υπηρεo(εg ri ιiπoυ oι
υπιiρ1oυoεg δεγ ε(γαι oι xατιiλληλεg, xαταβιiλλοvται ιδια(τερεg πρo-
οπιiθειεg για η δημιoυργ(α xαι λειτoυqγ(α υπηρεοιι6ν. Σε πoλλ69 πε-

ριατιiαειg η 'Yπατη Aρμooτε(α μπoρε( να ρυθμ(οει την παρo1rj ειδι-
xι6ν υπηρεoιι6ν αε αιlνεργαα[α με ιiλλουg οqγαvιoμotig τωv Hνωμ6νων
EΘγι6γ f με μη xυβερvητιπ6g οργανιiοειg.

Δ ια7ε iq ιαη : Aναrmjααεται oργανοπιxri δo μri που διααφαλζε ι η ατενf
επ(βλει}rη, ην xατιiλληλη εφαρμoγr( χαι ηγ παραxoλoιiΘηoη.
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Tαxoπ6' τ6πoυg Γραφεiα τηg'Yπαηg Αρμoατεfαg εvτoπζoυν τα τo-
πιxιi αυoπjματα παιδιx(g πq<iνoιαg, διεqευνoιiv δρααrriρια xαι ενΘαρριiνoυν
την τε1νιxrj αυμβoλf χαι oιχoγομιπri αυνειαφoQd τηζ xυβ69νηαηg τηg 1ι6ρα9
αα1λoυ, των εξειδιxευμdνων oργανιoμι6ν του αυαrf ματoζ τωγ Ηvωμι1νων
Eθγι6γ χαι τωγ μη xυβεqvητιxι6ν oργανc6οεωγ. oι αvτιπρ<iαωποι τωv Kρα-
τι6v δωρητι6v πq6πει να ευαιαΘητοπoιηΘoιiν για τιg ειδιx6g ανιiγxεg των παι-
διc6ν πqoαφriγων. Eφ6ooγ εγτoπισΘοιjγ διαθdoιμoι π6qoι, απαιτεiται οt3μ-

φωγα με τoυζ oιltoγoμιxοιig xαν<iνεg τηE 'Yπατηg Aqμoαrεfαg η <iδεια τηg 6-

δραgτoυ oργαvιoμοιi γιατηγ αποδo1r{ τoυg. Γενικd 6μω9 oι δqααrηqι6πητεg
υπoαr{qιξηg τωγ ειδιxι6γ αvαγxι6ν τωγ παιδιriγ προoφriγων πq6πει γα χQη-
ματoδοτotivται απd τoγ υπιiρ1ovτα πρoiiπoλoγιoμ<i επιδoμ<iτωv τωγ Γεγιxι6γ
xαι lητωγ Eιδιxc6γ Πρoγραμμιiτωv.

Bξειδ fxευoη των Πqoοφιiγωv: Aναξητιiται xαι αξιoπoιεiται πρoαωπιx6
απ6 την πqoοφυγιxr{ xoινdτητα, ψε τεμ ιxfi, επαγγελματ ιxfi xαι παQα-
δοoιαxf εμπειρ(α.

Εξειδixευυη υε Ε0ι ιxιi Πλαiοιo : Ε:.vτoπζοvται xαι αξιoπoιotivται εΘγι-
tιo6 εμπειρoγναiμoνεg. Mπoρε( να αvαξηηΘοιiv αε εΘνιxιig υπηρεο(εE,
oε αxαδημαixιi ιδριiματα, αε οργανιilαειζ χoιγωγιχ,r{g πρ6νoια9 χαι σε

μη xυβερlvητιxdg oqγανι6oε ιg.

Σιiατημα των Hνωμ6νωy ΕΘνιjy: Στo οιiαιημα τωv Hνωμιiνωγ Eθγι6γ
το Tαμε io των Hvωμι{νων Eθνc6ν για τo Παιδi xαι η Exπαιδειπιxrj, Eπι-
oτημoνιxr] xαι Πoλιτιαrιxrj oργιiνωη τωγ Hvωμιiνωv Eθγιiγ απoτε-
λoι1ν πqοφανε(g αξιoποιr{οιμεg πηγdg. Συμβιiλλουν επΦs αrο dqγο η
Παγx6oμια oργιivωη Yγε[αg, τo Πρ6γραμμα Avιilrrυξηg τωv Hνω-
μ6vωv EΘvι6v, τo Παγx<ioμιo Πρ6γqαμμα Διατρoφrig, η oργ<ivωοη
Διατρoφi g xαι Γεωργ(αg τωv Hνωμdνων EΘγι6γ xαι τo Παγx6αμιo Γρα-
φε(ο Eργαο(αg.

Διε0aiE Eπιτρoιni τoυ ΕρυΘqαιi Σταυρoιi xαι διεilνεiE μη mβεqητιxεE oψ

γανι6αει9: Η ΔιεΘνt{g Eπιτρoπ{ τoυ EρυΘqor1 Σταυρoιi oυνεργιiξεται
ατενιi με ην' Υ πατηAρ μoατε (α xαι παρ ιi1ε ι αε χατασtdσε ιg ι1νoπλων
αυρριiξεων ιατριxri βor{θεια, υπηρεo(εg ειπα(δευαηg xαι αvαξriηηg
τωγ oιχoγεγειι6ν. Η'Yπαη Aρμoατε(α αυνεργιiξεται αrενιi με πoλλ69

μη xυβερνητιx6g oqγανιiσειζ με εμπειρ(α χαι τεχγoγγωο(α αrα θ6μα-
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τατωγ παιδιxι6γ αναγxc6ν. oι μη xυβερνητtx{'g oqγανι6oειg xαι ιiλλoι
επιχειQησιαχo( αυνεργιiτεg παζoυν oυαιαατιxd q6λo αrιg πqοoφυγιxdg
xατααrdoειg xαι μεqιx6g απd τιg ατιαιτα6μενεg ειδιxdητεg αναξητc(lvrαι
στιζ μη πυβεqνητιxdg oργανι6oειE. H Διειiθυγση μη Kυβερνητιxι6ν
Oργανrioεωv oτι1v dδqατου oψανιoμαιi διαηρε(xατιiλογo με 6λεgτιg
oργανc6oειg, τo αvτιxε(μεγo τουE 1,ιαι τιg διευΘr1νοειE τoυE. Eπ(ηg πλη-
qoφoρε( για τιg oργανι6αειζ χαι βoηΘιi / αυμβoυλειjει τo επ(τ6πoυ ερ-

γαξ6μεvo πρoαωπιx6.

Η παιδιπr{ πq6voια απoτελε( μ6ροg τωv ταταιxcilν εxθ6αεωγ πQoστα-
oiαg xαι πρoγQαμματισμoιi παι, εφ6oov xρ(νεται αvαγxαiο, oυγιιiooογrαι αυ-

μπληρωματιx 6,g εxΘ€,αειg.' Eιπυπα τωγ εxθdoεωγ αιπι6v περιλαμβd,γoγται αro
ΙoM 85/93 FoM 83/93.

Γετιx6E ExΘ6oεl5: Kαθι6g τα παιδιιi πρ6oφυγεg αποτελoιjν περ(πoυ τo

μιo6 των πqοαφυγιπι6ν πληΘυoμc6ν, oι εxΘ6αειg γι'αυτι1 ε6γαι αγαπ6-
σπασro μ6ροg των τα xτιxe,iw εxΘ doεωγ. Mε τιg εxΘdαε ιg τoυ g τα xcιτ6 τ6-
πουg Γραφε(α τηg'Yπατηg Aqμοoτε(αg ενημερι6γοUν τηγ 6δqα του
Oργανιoμoιi γιαη γενιxrj xcιτdcταoητωγ παιδιι6γ πρooφιiγωv, γιατιg
αvεxπλriρωτεg ανιiγιεg τoυζ χαι γιατoυg λ6γoυg μη ιxαvoπofηηζ τωγ
αναγxι6ν τoυg. Tα Περιφερειαxιi Γραφε(α παι oι Tε1νιxdg Yπηρεo(εg,
αποδ6xτεg αιπc6γ ταw εxΘ6αεων, ενημερι6νoυγ τo πQoσωπιx6 αην dδρα

για τα αημαντιxιi πqoβλr{ματα πoυ αγτιμετωπfoτηxαv χαι για τιg λri-
σειE που υιoΘετriΘηxαν.

Mητιαiε5 ΕxΘ€oειE: Tα xατd, τ6πoυg Γραφεiα υπoβιiλλoυν τιg εxθd-
σειE τoυE για τα Θ6ματα παιδιxr{g πρ6νoιαζ χαι για τιg δqααιηqι6τητεg
πoυ ανdλαβαγ για τα παιδιιi πρ6αφυγεζ με τo EΘγιπ6 Eπι1ειρηoιαπ6
Σ16διo, τo Σ16διo παqαxoλoιiΘηηg ExΘ6oεωγ xαι με Mηνια(εg ΒxΘ6-
σειζ πoυ απευΘιjγoγται σ[ηγ 6δqατoυ oργανιoμoιi (ΙoM 54l93-FoM
s2te3).

ΕxΘ€οει5 γ ια ζηniματα πqoαrαοlαg:Τα xατti τ6πoυg Γqαφε(α τoυ oQγα-
νιoμoιi εvημερc6νoυν την 6δρα με τιg Eτfαιεg ExΘ6oειg Πρoαταo(αg
xαι με ιi:λλεg, εd,v εivαι απαραfτητo, για xιiΘε xατιiαrαη πoυ αφoριi παι-
διι1πρ6αφυγεζ πoυ xιγδυγεtjoυγ r{ πoυ παqαβιιiξovται τα διxαιι6ματιi
τoυE. Η ΣΔΠ περιλαμβιiνει τιg παγx6oμια απoδεxτ6g πρotπoΘ6αειE
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των παραβιdoεωγ. Η Σιiμβααη τoυ L951 για τo Kαθεoτι6g των Πρo-
oφiγων, oι Συμβιioειg ηg Γενειiηζ χαι τα συγαφ{ Πqωτ6πολλα για τιg
'Evoπλεg Συqριiξειg απoτυπι6γoυν ιiλλεg πqoΦπoΘ6oειg παqαβ(αηg
των διxαιωμιiτωγ τωγ παιδιc6γ. Στιg εxΘ6oειg πρdπει να επιημα(νο_
wαι αoβαριi πρoβλ{ματα πρooταo(αg r{ υγε(αg, η παqoυα(α τωγ ασυ-
γ6δευτωγ παιδιc6γ f παιδιιiν θυμιiτωv βααανιατηρ(ων r{ ιiλλων μoρ-
φι6v βiαg r{ αημαντιxdg ελλεfιpειg βαoιxιiν υπηρεαιι6ν, 6πωg ε(ναι η
ατοι1ειι6δηg εxπα(δευη.

Ε ιδ ιx€g Ε xΘ €oεl5: To €ντυπ o ΙoΜl 64 l 93 -F oΜl 63 l 93/ 30. 8. 1 993 περ ι-
λαμβιiνει oδηγfεg για τον τρ6πo xαι τo 1ρ6νo πoυ ταxατ6τ6πoυE Γρα-

φε(α oφεftουν vα υποβιiλλoυγ ειδιxdg εxΘdoειg πoυ oτo1ειioυγ (πηγ

παqoμ{ πληρoφοριι6ν για ηv xατιiσ[αη τα)γ παιδιι6v πqooφriγωγ σTην
Eπιτρoπf για τα Διπαιι6ματα του Παιδιoιj, το 6ργανο επ(βλειpηg τηg
ΣΔΠ.

oι προαπιiθειεζ στoγ τoμdα τηg παιδιxr{g πρ6νoιαg αξιoλoγoιivται τα-
ταιx6'απ6 ανεξιiρητoυg φoρε(g. oι πεqιoδιx6E αξιολoγr{αειE εiναι ημαγτι-
x6g, για vα διαoφαλιoΘε( η ιxανoπoiηη τωγ αναγxc6ν των παιδιι6γ πρoαφri-

γων xαι πρ6πει να περιλαμβιiνoυν τουg θετιxοιig oτ61oυg, ην αποτελεoματι-
xoτητατη5ατgατηγιxr{E πoυ εφαρμ6oΘηxε, ην πιiλυιi.lη }ι'αL τα τιεν6των υπη-

ρεοιι6ν xαΘι6g }lαL τα <δ ιδιiγ ματα> πoυ πρo dxυιpαν.
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Παρdρτημα A

Πoλιτ ιx η τηE' Υ πατηE Aqμoο τ εiαE
γ.(ι τα Παιδιιi Πqιfοφυγε5

Ι. Eιααγωμi
1. Tα παιδιιi απoτελoriν περ(που το rjμιoυ τoυ παγx6αμιου πρooφυγιxοιi

πληΘυoμοιi. Η δqιiη τoυ Γqαφε6oυ ηE'Yπαηg Aρμoαrεiαg H. E. για
τoυE Πq6αφυγεs πoυ αφoριi σrηγ πQoσταoiα τoυE χαι στη φqovτ(δα
τoυ6 ε[ναι xα(ριαE ημααiαg για την εxπλfρωη του ιiργoυ πoυ τoυ ιi-

1ει ανατεΘε[. Στo παq6ν παρoυoιι1ξεται τo πλα(αιo πολιτιxτ]g τoυ Γρα-
φε(oυ που δι6πει η δρdη τoυ για τα παιδιd πq6οφυγε g.

2. Aν παι η πo}τπιxηπεqιλαμβιivει χατ' αρ1riν ην υπo1ρ6ωη για δριiη
τoυ πQoσωπιxoι] του oργανιoμοt1, ε}"τtξεται 6τι Θα xατευθιjγει τιs πQo-
απιiθειεg xαι ιiλλωγ ενδιαφερoμ6νων για τα παιδιιi πρ6αφυγε9, 6πω9
τιg Kυβερνtiαειg, ιiλλoυg οργανιομorig των Ηνωμ€νων Eθνιirν, διεΘνε(g
xαι εΘνιx6g μη xυβεqνητιx6g oqγανι6oειg ιαθι69 xαι oμι1δεg πρooφr1-

γων. Απoτελε[τoν πυqιjνα πoυ πqoιiγει xατιiλληλα ην πoλιτιxt{ oυλ-
λoγ ιxri δριiη 6λωγ τοw μεριilν γ ια ην εξααφιiλιη η ζ πQoστασ (αg xαι
ηg φροvτfδαg των παιδιιiν πρoαφr1γων.

3. Σrjμφωνα με την ΣΔΠ1η'Yπατη Αρμoατε(α θεωρε(6τι παιδ( ε(γαι ιιi-
θε ανΘρι6πινo 6ν <<μιπριiτεQo τωγ 18 ετι6ν, εxτ6g αν η ενηλιπCωoη ε-
πdρ1εται νωρ[τερα, α6μφωνα με τηγ ια1ι1oυoα για τo παιδi νομoΘε-
o(α>."Oμωg ,6ταν xατ6την αξιολιiγηoη των αvαγxι6ν των πρooφriγωv

ηλιπ(αg μεγαλιπερηE ηg εvηλιx(ωαηg αι1μφωνα με τηγ ια;ιioυαα εΘνι-
πη νoμoθεο(α, αλλιi μιxρ6τερηg τωγ 18 ετι6ν xq(νεται οxdπιμη η ε-

φαQμηη μdτqων που αυvηΘωg εφαρμ6ξοvταfoε παιδιd πρ6oφυγεE, ε-

φαρμ6ξεται η παροιioα πολιτιxιi. Eφιiαov δεν oρζεται διαφοqετιx<i,
o 6qog <παιδ( πριioφυγαg> πoυ χQησιμoποιε[ται ατo παρ6ν xε(μενo
ημαiνει πιiθε παιδiπoυ τελε(υπ6 την πρoαταo(ατoυ'Yπατoυ ΑQμo-



4.

αnj, αυμπεριλαμβανoμdνων των πρoαφ1γωγ, τωγ επαναπατριξ6μεvων'
τωγ αιτoιiγτωγ ιioυλο χαι των εxτoπιαμ€νων πληΘυoμι6ν πoυ υπιiγo-
γται σrηγ πρoαταο(α του.

oι δραoτηρι<iτητεg πρoαrαofαg xαι βo{ΘειαE oυγδ6orπαι οτενd μετα-
ξιi τoυg. Στηv oυα(α 6λη η δριiη τηg'Yπατηg Αρμοοτε(αg περιλαμβιi-
γει τo στοιχε(ο r{ ην πραδπ6Θεη τηg προαταo(αg, ε(τε πq<ixειται για τoγ
xαΘoqιαμd τoυ xαθεατι6τos τωγ πρooφιiγων, τηγ ιχαγoπofηαη των με-
ταβατιxc6v αναγxιδντoυg r{ η oυνδρoμf γιαηγ εφαρμoμj των διαρxc6ν
λιjαεωγ' oι αν<iγxεg αξιoλ6γηηg xαθι6g xαι o o1εδιαoμ6g xαι η πα-

ρo1r{ βor{Θειαg ενδd1εται να oδηγr{ooυν οε διαxqιτιxlj μετα1ε[ριη ε-
νιiE rj πε ρ ιααoτ6ρων μελriν τoυ επωφελoιi μενoυ πλη Θυoμoι1, ε ιδιxιi των
πλdov ευιiλαπων, ειiν δεν 1αραxτηqζoιται απ6 ευαιαΘηo[α. Kατι1αυ-
γιjπε ια επη ρειiξoυv συxν 6' η κα ι xαθορ ζoυγ ηγ πQοσω πικη xcn6oτα-
η αοφιiλε ιαg των πρoοφtiγωv.

Tα τρ(α μ€ρη πoυ αxoλουΘοιjγ παρ61oυν ουαιαατιπdg πληροφoρ(εg για
ην xαταv6ηoη ηg ΠoλιτιxrjE για τα Παιδιι1Πριioφυγεg. Στo Δειiτερο
Mdρog απατυπι6νεται η διxαιoλoγητιxr{ βιiη ηg πo\ιπιx:fig xαι αro Tq(-
τo περιγριiφoγται oι ειδιx6g ανιiγxεg ταw παιδιι6ν πρooψiγων που πρd-
πει γα ιxαvoπoιηθotiν με αυτli. Στo Tdταφo M6ρog οqζεται η voμιxri

βιiη γιαην ειδιxr| προoοx( πoυ απoδ(δει η 'ΥπαπηAqμooτε(α ατιE α-
νιiγxεg τωγ παιδιι6γ προαφιiγων xαθc6g χαι σto δεομευτικd 1αραxτr,]-
Qαηζ πoλιτιx{g. Στo Π6μπτo M6qog απειxovζεταιη πoλιτιxri, oQζο-
vται oι α161oι ηg'Yπαηg Aρμooτε(αg, oι αρ1dg πoυ διιjπoυγ την επf-
τευξη τoυg απ6 τo πρooωπιx6 τoυ Oργανιoμod χαι oι ειδιxo( oxoπo(
πoυ d1ε ι θ6oε ι το Γραφε (o 

γ ι{Ι τo πQoσω πιx6 τoυ, ι6ατε γα εξαoφαλιoΘε [

η πρoαταo(α xαι η φρovrfδα τωγ παιδιι6γ πQoσΦγωγ.

IΙ. Διxαιo }'oyητι'xη Bιiαη
6. 'O, τι ακoλoυΘε( ε(γαι oιπε(ο oε 6ooυ9 αo1oλoιivται γενιπιi με τα δι-

xαιc6ματα των παιδιι6γ r{ με τo dργo τηg'Yπατηg Aρμooτε(αg για τα
παιδιιi πq6αφυγεζ χαι μπoρεζ xατdoυν€,πεια, να ε(ναι προφανdg. Aν
xαι πoλλιi απ6 τα oτoι1εiα αυτfg τηg πoλιτιxrig περι61oνται oτιg
<UNΗCR's Guidelines on Refugee Children"'ri απoρρ6oυν απ6 τη
Σriμβαη των Hνωμ6νων Εθνι6ν γιατα Διxαιι6ματατoυ Παιδιof , η εν-
αωμdτωαri τoυζ σrη γεγιχ<lτεqη πολιτιxητoυ Γραφε(ου αvταγαxλιi dγα
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γdo επ[.ττεδο πgαrεραιoα(ταw παυ xαθ6qιoε o' Yπατog Αρμoαn{ g για ην
ιxανoπo(ηοη τωγ ειδιxι6γ αναγκιilv προαταα[αg xαι βoriΘειαζ τωγ παι-
διι6ν πqοoφιlγων.

Αυτi η πoλιτιxιi ε(ναιταιπ61Qoγατo επ6μενo λoγιx6 β'iμα ατη δq<iαη

τηg'Yπατηg Aρμoαrε[αg για τα παιδιd πρ6oφυγεg. 'Ηδη ατο παρελ-
Θ6ν η Exτελεατιxri Eππρoπri τoυ Πqoγριiμματog τoυ 'Yπατoυ Αρμoαn(
(Exτελεατιπr{ Eπιτροπr{) 61ει υιoΘετriαει xιiπoια πoρ(oματα χαι απo-

φιioειg γιατα παιδιd, πρ6oφυγεg. To 1988 δημoοιεriΘηxαν oι ..ΙJNΗCR's
Guidelines on Refugee Children>(oδηγ(εE) πoυ εγσωματι6γουγ διε-
θνε(g xανιiνεg διxα6oυ για ην παιδιπ,j πρoαταα(α xαι πρ6νoια τωγ πQo-

oφιiγων, ατoι1ε(α xλειδι<i των o1ετιxc6ν Πoριαμιiτωγ τηs Exτελεοτι-
xri5 Eπιτqοπηgxαιτηgτεμιxηg xαΘoδr{γηoηζ για τηγ oμιiδα EQγα-
o(αg τηg'Yπατηg Aqμoαrε[αE για τα Παιδιιi Πρ6oφυγεg' Αναρ[Θμη-
τεE μη xυβερνητιx6g oqγανι6oειg xαι πoλλo( εξειδιxευμ6γoι oQγαγι-
oμo6 των Ηνωμdνων Eθvι6ν αυμμετε[1αν αrη αυγγραφf τoυg.

Yπ6 τo φωζ τηζ πεvταετoιig εμπειqiαg εφαqμoγι{g των 0δηγιι6ν και
των εξελξεωv πoυ dλαβαv 1ι6ρα απ6 τηv υιoΘdτηαli τoυg xρ(Θηπε α-
ναγxαiα η πQoετoιμασ[α μιαg αφαιριxr{g πoλιτιxljg πoυ δι6πειτo dργο

ηg'Yπατηg Αρμοαrε(αg για τα Παιδιιi Πq6oφυγεg. Η Σιiμβαη των
Ηνωμdvωv EΘγι6γ για τα Διxαιι6ματα τoυ Παιδιoιj πoυ υιoθετ(θηπε
τo 1989 xωδιxoπoιεi τιg πρotiπoθdοειg εφαρμoγr]g των διxαιωμd,των
6λωγ τωγ παιδιιiγ xαι τωγ παιδιι6ν πρoαφιiγων. Tα τελειπαiα 1q6νια τo
Γqαφε(o xλriθηxε να παξει νdoυg ρ6λαυ9 oε απρ6βλεπτεg, ιδια(τερα xρ(-

σιμεs πQoσΨυ y ιx€E xαταcιιiοειg, <iπου ιδια(τερα τα παιδιιi xιγδιjγευαγ
ooβαριi. Exτ6g απ6 την απoτιiπωη τηs επιχεvrQωμdvηE πρoαπιiθειαg

για τη διααφι1λιαη τηg ευημερCαg τoυg, η 'Yπατη Αρμoατεiα δημιoιiρ-

γησε τη Θ6η τoυ YπειjΘυγoυ γιατα Παιδιιi Πρ6oφυγεE.

ΙΙΙ. Η πριiπληoη

Oι ειδιxd5 ανdιγxεEτωγ παιδιι6γ πqoαφιiγων

9 ' Tα παιδιιi γενιτι6ιιαιτα παιδιιi πq6oφυγεg.εiναι τo μ6λλoν. Xρειιiξo-
vται ειδιxtj πρoαταo(α xαι φρovτ(δα για να αξιoπoιoιiν τιg δυνατ6τητ€g
τoυζ.

10. Tρειg αλληλ6γδετoι παριiγovτεg oριoθετoιiv τιg ειδιx6E ανιiγxεE των

8.



11.

12.

13.

παιδι6γ πQoσΦγωγ: η εξιiqτησ{ τoυζ, το γεγoν69 6τι ε(γαι ευιiλιυτα
χαι oι αγαπτυξιαxdg ανιiγχεE τoυζ (δηλαδ{ oι απαιοjoειg ταυg για υγιr{

ανιiπrυξη xαι η αν<irrrυξη oε διαφoρετιxdg ηλιxfug). Tα παιδιιi, ειδιxιi
6ταν ε(ναι μιxqηg ηλιxfαg, εξαψιiwται αrτ6 τουg γoνε(g ταυg { αlτd ιij\-λουg

ενr,iλιxεg πoυ τoυζ παq61ουv τα αναγxα[α για ην επιβCωα{ τoυg. Aνα-
γνωρζεταιτ6οο ατo εθγιπ6 6αo xαι ατo διεθνdg δixαιο ιiτι δεν ε(γαι γo-

μιxιi αυτεξoriσια, αλλd εξαφιδvιαι απ6 τoυg γovεfg τoυg f τoυg επιτρ6-
πoυs πoυ τoυg παqd1ουν τιg xατιiλληλη xαΘoδr(γηαη xαι xατειiθυναη.

Tα παιδιιi ε(γαι ευι1λωτα επειδr{ εξαψι6vται. Σωματιxd, χαι ψυχoλo-
γιx<i ε(ναι λιγdτεqo ιxαγιi απ6 τoυg εντ]λιxεg να ιxανoπoηoουγ τυs α-
νιiγxεg τoυg ri να πρoαrατεtiooυν τoυE εαιπoιig τoυg. Σηρζowαι dται
ατη φροvτ(δα χαι σηγ πqοαιαo(α των ενηλ(xων. Ψυ1oλογιxιi xιγδυ-
νεtjουν ooβαριi απιi την τqαυματιxrj εμπειρ(α πoυ ε(ναι η εξορ[α, αλλιi
xαι απ6 την (δια ην εξoq(α. Tα νεαq<i παιδι<i ε(ναι λιγιiτεqο ιπαγιi α-
π6 τoυg εvriλιxεg xαι τoυg εφ{βαυg vα επιβιι6ααrν απιi τιE αoΘ6νειεE, ηγ
xαxri διατροφti { η ατ€ρηη βαoιxι6v αναγxιt'w.'oταιl τα υλιxι1 αγαΘιi
oπαvζoυν, ε(ναι τα πqιirrα πoυ απoβιι6γoυγ.

Tα xoρ(ταια πρ6oφυγε9 ε(ναι αυ1νd, πιo ευιiλιοτα απ<i τα αγ6ρια πρ6-
σΨυγεζ. Σε μεριxoιig πoλιτιoμoιig χαι χoιγα}γι}tιi πλα[oια τα xoρ(τoια d-

1ουν μιxρ<iτερη αξ(α απ6τα αγ6ρια xαι ιiρα ε(ναι oυ1vιiτερα θriματα
παραμ6ληoη S xα|" 11ατιoπofηoηg. Συ1νιi πεqιoρζεται ανεμπ6διαrα η
αυμμετo1r{ τoυζ σε εxπαιδειπιxιi προγριiμματα. E[γαι Θιiματα oεξoυ-
αλιxηg xαxoπoηηζ, βiαg xαι εxμετdλλευηg oε αqιΘμ6 μεγαλυτερo α-
π6 6τιτα αγ6qια'

Eυ6λoπα υπ6 xαγoγιx6g oυνΘr{xεg, oε πoλλ69 πεqιrπιioειg πoυ αντι-
μετωπζει η 'ΥπατηΑρμoαrε6α xινδυνειiει ημαvτιxιi η υγε(α xαι η α-
αφdλειατων παιδιιiγ. oι αυνΘηxεg διαβ(ωηg, ειδιxd ατιg xρ(oιμεg xα-
τααrd,oει5, ε[γαι επιx(γδυνεg. Σε μεqιxdg περιπτι6oειg η επιβ(ωη τωv
παιδιιiγ πρ6πει να εξαoφαλιoΘε( εγ μ6αω dνoπλων αυqq<iξεων' Tα
παιδιιi αυγxαταλ6γovrαι ατιg ανεπιθti μητε g απι6λε ιαg τoυ πoλdμoυ, αλ-
λιi αυ1νιi απoτελοιjγ xαιτoν ιiμεoo ατιi1ο: oι σrQατιαrrιxf.Exαt 6νoπλεg
ομ<iδεE ατρατoλογoιiγ παιδιιi. Απαιτoιjrrrαι εξαιρετιxdg πqooπιiθειεg
για τηγ πqooταα(α τουE σε xαταατιioειg εγ6πλωγ αυρριiξεων.

Mεταξιi των παιδιι6ν πρooφιiγωv, τα πλdoγ ευιiλrπα ε[γαι αιπ<i πoυ δεγ
oυγoδειjorπαι απιi xιiπoιoγ ενr{λιxα, νo μιxιi υπειjΘυγo για η φροvτ(δα
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τουζ. Eλλεaψει ειδιχ(6γ πQoσπαθει6γ για ηγ παQαχoλo'jΘηη χαι τηγ
πqoαrαofu ηg εηψρ(αg ταυg, oι βαοιxdE ανιiγxεg ταw ααιrv6δειπαlγ παι-
διriν πqoοφiγων oυ1νιi δεγ ιxαγoποιoιjγται xαι τα διxαιι6ματd, τoυE αυ-
νr{Θωg παqαβιιiξovrαι. Σε xdΘε πρooφυγιxr{ xατιiαταη η παqoυoiα α-
αυγ6δευτωγ παιδι16γ επιβιiλλει ειδιxri δριiη για λογαριαoμ6 τoυg.

15. oι ανιiγxεg αν<iπτυξηg τωγ παιδιι6γ απoτελoιjγ θεμελιι6δη πQαγματι-
x6τητα, πoυ δεγ λαμβιiνεται υπ6ψη oτιg πρooπdΘειεg παρo1,ig αγ-
θρωπιατιxrjg βor(Θειαg. H ανατρoφr{ xαι η φυoιoλoγιxli αv<iπτυξη τoυ
παιδιoιj πqoiiπoθdτει τηγ ιχαγoπo(ηη των αναγxι6ν τηg ηλιx(αg τoυg.

Η αroι1ειι6δη9 φqoντ(δα τηg υγε(αE, τηg διατροφr{g χαι τηζ εxπα(δευ-

ηζ αγαγγωQζovται ωE αναγxα6α αιοι1εfα ηg αωματιπtig xαι ηv πνευ-

ψατιxηg αv<iπτυξηg τωγ παιδιι6γ. oμωE η υγιliζ ψυχoχoιγωγιxη ανd-
πτυξη εξαρτιiται oε μεγιiλo βαΘμ6 απ6 τη διατροφri χαιτα ερεΘ(oμα-
τα πoυ λαμβιiνουν τα παιδιιi xαΘι6g μεγαλιilνουν xαι απ6 τιE ευxαιρiεE

για μιiΘηoη xαι αν<iπτυξη ν6ωv ιπαναnjτωv' Γιατα παιδιd πρ6αφυγε9

η υγιliζ ψυχoχoιγωγιxri ανιiπτυξη πρotiπoΘdτει απoτελεαματιxrj αvτι-

μετιιiπιαη πoλλαπλι6γ τραυμιiτων απriλειαg, ξεριζωμori xαι αυ1v<1 xα-
ταοτρoφιxι6ν εμπειqιι6ν. Συvoπτιxd,, oι τqαγιxdg μαxρoπq6θεσμεζ σU-
ν 6πε ιε g παρoυαιιiξoγται ιjταγ δεγ ιxαγoπo ιoιjγται o ι αναrrruξια x6' g α-
νιiγπεg τωv παιδιι6γ.

tV. Bιioη τηg ΔQdσηg

A. Nομιxri Bιiαη τηg Δριiαηg

16' Η διxαιoλοnρτΦ β,iη ηs ειδιπtig δρdηg για τα παιδκi πgιiαφυγεg βρ[-
σχεται σro εθγιxd xαι αιo διεθν6E δ(xαιo. Tα παιδιιi πρ6oφυγεE d1oυν

μεριxιl παγx<iαμια διπαιιiματα, (δια με αυτιi πoυ αvαγνωρξοιται xαι
αε ιiλλoυg ανΘρι6πoυ9, d1oυv αυμπληqωματιxιi διxαιι6ματα ωg παιδιιi
παι ειδιxιi διxαιι6ματα ωE πρ6αφυγε9. To εΘγιx6 xαι διεθν69 δ(παιo α-
ναγνωρζουv ατα παιδιιi ειδιxιi αατιxιi, οιxoνoμιπιl, ποινωνιxd,rι,αι πo-
λιτιoμιxd, διxαιι6ματα, επειδιj εξαρτc6wαι, ε(γαι ευd'λαπα xαι ιi1oυν α-
ναπτυξιαxιiE ανιiγxεg. Tα παιδιι1 πρ6oφυ1εg διxαιoιjγται τη διεθvr{
πρoαταo(α χαι τηγ ανθρωπιoτιx{ βofθεια τηg'Yπατηg Aρμooτε(αE
τωγ Η.E. γιατoυg Πρ6σφυγεE'

t7. Η ΣΔΠ παρ61ει το oφαιqιx6 πλαfoιo των υπo1qει6σεωγ τωγ Kρατι6ν
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Mερι6ν €γαγτι 6λωγ τωγ παιδιι6γ πoυ βq(αxovται oτη διxαιοδoοiα τoυE,

xαΘι6g xαι αυτι6γ πoυ τελoιjγ υπ6 την προαταo(α τηg'ΥπcιτηgAQμo-
ατε(αg. Αφoι1 ε(ναι αυμβαη των Ηνωμdνων EΘνι6ν, απoτελε(τo xα-
γoγιατιx<j πλα(oιο αvαφoριig για η δqιiη τηg'Yπαηg Aqμoαrε6αg: η
oyετιxηπoλιτιxr{ η g δ ιdπεται απ' αιπr{ν. Παρ d1ε ι επiη g παραμ6τqου g

γιατη δριiη πoυ αυμπληρι6νει 6,τι περιλαμβιiνεται στη Σιiμβαη xαι
απooxoπε( ατη διααφιiλιη τηg xατιiλληληg πρooταo(αg xαι βo{θειαE
oτα παιδιd πoυ τελorjγ υπ6 ην προαταo(ατoυ'Yπατoυ Aqμoαη.

Aρ1r{ τoυ διεΘνoιig διxα(oυ, Θεμελιιiδηg ατην παqoιiοα πoλιτιxti, ε(ναι

η πqαπαρ1ιxr{ υπo1q6ωη των γονdων ri τωv επιτρ6πων να φρoντζoυν
τα παιδιd. Επ(αηg,τα Kριiτη υπo1ρεoιiνται γα πQoσrατειjoυγ τα αν-
θρι6πινα διxαιι6ματα 6λωγτωγ πqοoι6πων πoυ υπιiγoνται ατη διπαιo-
δoo(α τoυg xαΘιilg xαι των παιδιι6v πqooφiγων xαι vα παρι11ουγ σroυζ
ενrjλιxεg που ευΘdνovται για αυτd τα παιδιι1την αναγxα(α υπoατηqιξη

για ηγ εxπλf ρωoη των υπo1ρει6oει6ν τουg.

Δ€αμευοη 6ναντι τωγ Παιδιι6γ Πρoοφιjyων

To Γραφε6o τηg'Yπατηg Αρμoατε(αg των Ηvωμ6νωγ EΘγι6γ για τoυζ
Πq6oφυγεg δεoμειiεται στηγ πQoσταo(αxαt σ[ηγ ιχαγoπo(ηη των α-
vαγxιiν 6λωγ τωγ παιδιι6γ πoυ υπιiγovrαι στη διxαιoδοo(α τoυ. Eπε-
xτε(νovταg αυτιi τα μ6τqα πoυ υιoθετt{θηxαν απd τo Γqαφε6o παι απo-
τυπι6γογται ατo Δεtlτερo M6ροg, η Exτελεατιxri Eπιτρoπt{ τηg'Yπα-
τηg Aqμoατε(αg υιoΘ6τηαε δriο Ποq(oματα πoυ αφοqoιiν ειδιπ6τερα
τα παιδι<i πρ6οφυγεg. To πρι0τo, Π6ριoμα No. 47 (xxxvΙΙΙy υιoΘε-
τfθηxε τo 1987, xαλε( για δρ,iαη πoυ απoσχoπε( ατo αεβαομ6 των αν-
Θρωπ(νων διxαιωμiταw xαι στηγ ιχαγoπo(ηη ταw αναγxιirντιυν παιδιι6γ
προοφιiγων, τoνζειτo γεγoν69 6τιτα ααυγ6δευτα παιδιιi xαιτα παιδιιi
με ειδιx€g ανιiγxεg εiγαι ιδια(τερα ευιiλωτα χαι επιημα(νειτην ανιi-
γxη δqιiηg τηg'YπατηE Aρμoατε[αg για ηγ πQoσταα(α xαι την παqο-

μ{ βοr{Θειαg αε αυτιi. Συγιατιi ταxτιx6g, dγxαιρεE, ανθρωπoxεντqιx6g
αξιολoγfoειg xαι αναΘεωqιjoειg τωv αναγxriγ τωγ παιδιιiν πρoαφr1-

γων. Aναγνωρζει ην ανιiγχη πQoαγωγrig ηg αυνεργαo(αg μεταξri τoυ
Γραφεioυ xαι ιiλλωγ ενδιαφερ6μεvων ogγαvιoμι6ν xαι oργd,νων xα-
θιig xαι τη ημαo(α ηg πεgαιτ6qω μελ6τηE τoυ Θ6ματo9, ι6ατε γα υιo-
θετηθoιiν oυμπληqωματιxd πρoγριiμματα oτf ριξηg χαι γα επαγα-
πqoαδιoριατoι1ν, εφ6αoν xq[νεται αvαγxα(ο, τα υπιig1oντα.

B.
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20. To 1989, ατο Π6ριoμα No. 59 (XL)'η Εxτε}ιεaτιxfiEπιτρoπr{ επαγα-

βεβα(ωαε xαι επ(.xτεινε την ανιiγxη ειδιxri6 πqoοo1f g τωγ παιδιι6γ
προοφriγων.'ExΘεoε παραδεiγματα τoυ τq6πoυ αξιoλ6γηηE, παQα-
xoλoιiΘηοηg χαι ιχαγoπo(ηηg αυτιiν των αναγxriν, xdλεαε για απ6-
δοη ειδικ(g πρoοoμ{g <πην ιδια(τεqη υπo1ρ6ωαη τηg'Yπατηg AQμο-
ατε(αgνα ενδυvαμc6oει τη διαoφdλιη του διxαιι6ματog τωγ παιδιι6γ
πρooφιiγωv οτην εxπα(δευη xαθι6E χαι σrηγ προοταo(α τoυg απd τη
oτρατoλ6γηαη xαιτην παριiνομη υιoθεo(α. Kιiλεoε τηv'Yπατη Aρμo-
ατεiα γα εντε(νει τιg πρooπιiΘει€ζ τηζ σroγ τoμdα τηg ενημdρωηg ηg
xoινrig γγ6μηζ a1ετιxd με τα ξητr{ματα αυτιi - ειδιx<iτερα οyετtx6'ψε
τιg αυv6πειεg τηg δ(ωξηE xαι τωγ ιjγoπλωγ αυρριiξεων ατα παιδιιi πq6-
σφυγεζ - xαΘιig χαι στηγ αν<iπτυξη εxπαιδειπιxoιj υλιπoιj για τη βελ-
τiωη τηg ιxαν6τηταg τoυ πQοσωπιχoιi να εντοπζει χαι γα ιxαγoπoιεf
τιg ανιiγxεg τωγ παιδιιiγ προοφljγων για πQoσtασ(α xαι βoljΘεια' Tε-
λιxιi ξfτηoε απ6 τoγ'Yπατo Aρμooτr] να αναφ6qεται ταταιx6cτιEεx-
Θ6αειg τoυ αιιg ανdγxεg τωγ Παιδιι6γ Πqoαφιiγων xαι αrα υπ<iρxoντα
xαι πρoτειv6μενα πρoγqιiμματα πoυ τα αφοροιiν.

V. H Πoλιτιxli
Σφαιριxli Πρoodγγιοη των αναγnι6γ τωγ παιδιι6γ

21' Η αποτελεoματιxri δια1ε(ριη τηg'Yπατηg Αqμoαrε(αg στηγ πQoστα-
oiα xαι ατη βοr{Θεια τιυν πρrοoφιiγων απαιτεi oι εν6ργειεE τoυ πQoσω-
πιxotj γα αγταπoxρ(νotrται οτιg διαφoρετιx6gcwfyxεE χαι στo δυναμι-
x6 τωγ παιδιι6ν, γυναιxι6v, αvτρι6ν, αvd,πηρων, ηλιxιωμdνων xαι ιiλ-
λων πρoοφυγιxιilν oμιiδων 1ωq(g xαμ(α διιixqιοη. oι αv<iγxεg τoυs ε-

ξυπηρετoιivται 6ταv, ειδιxιi οε xρ(oιμεg xαταστιiοειg, oι πρdoφυγεg α-
πολαμβιivουv μετα1ε(gιoηg ιo6τιμηg ωg dνα αδιιixqιτο αιiγoλo αγ-
Θρι6πων.

Tα παιδι<i, 6πω9 xαι oι ενriλιxεg, 1qειιiξovrαι πρoαταofα xαι βo{Θεια.
'oμωg τα παιδιd, d1oυν ανιiγπεg xαι διxαιι6ματα αυμπληqωματιxιi τωγ
ενηλ(xων. H φρovτ(δα περιλαμβιiνει τoγ εντoπιαμ6, την xαταν6ηαη
χαι τηγ ιxανoπo(ηοη τωγ ειδιxriγ αναγx{iν xαι διxαιωμdτωγ τωγ παι-
διιiγ απ6 τoυg υπε6θυνoυg παρo1r{g πρoαrαofαE xαι βoriΘειαg των πgo-
οφηαlv. Md1ρι να εναωματωΘε[ η ιiπoιpη αun{ oε 6λουg τoυg φορε(g ποι.l

αo1oλoιlvται με τoυ ζ πq6αφυγ ε g απα ιτoιjγται ε ιδ ιx d g xατευ θυντιj ριε g

22.
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oδηγfεg για τα παιδιιi πρ6oφυγεg.

Oι ανιiγxεg τωγ παιδιc6γ 6μω9 δεν πρdπει γα ιχαγoποιoιiγται σrηγ α-
πομ6νωη. Συνr{Θωg ιxαγoποιοιjγται απoτελεoματιx6τερα ατo πλα(-
σιoηζ oιχoγdνειαg χαιτηζ xoιν6τηταg. Eπ[αηg, η ευημερiατου παιδι-
oυ εξαφιiται απ6 ην υγε(α xαι ην αoφιiλεια τoυ xι1ριoυ υπειiθυνoυ για
την φρorπfδα τoυ' που εiναι αυνr{θωg η μητ6ρα τoυ. Aqα, τo πQoσωπι-
x6 τηg'Yπατηg Aρμοαrε(αg αυνδριiμει ατην εν(α1υoη ηg ιπαν6τητα9
τωγ πQoσΨυγιxι6ν οιπoγ εvε ιι6v να αvτιμετωπξουν τιg ανιiγxε g τoυE χαι
να βελrιιΙrvαw η αυμμετoμ{ xαι το xαθεοτc6g τιlw γwαιxιiν πρooφr1γαrν,

αυνειοφdρovταE 6τοι οημαvrιx6 πηγ ευημεQ(ατωγ παιδιιilντoυg. Για
τη βελτ(ωη ηg xατιiαταηζ τωγ παιδιc6γ πρooφιiγων τo πρoαωπιx6
oφελει vα εξαoφαλζει τηv απoτελεoματιxrj εφαρμoγ( ηg Πoλιτιxr{g
τηg 'Yπατηg Αρμoοτε6αE για τιg Γυνα(xεg Πρ6oφυγεgu xαι των

"UNHCR' s Guidelines on the Protection of Refugee Womenrr7. Kα-
θ16g η πολιτιxητηE'Υπcιτηg Agμoατεiαg για τα παιδιιi παι τιg γυνα(κεg
ε(ναι oυμπληρωματιx6g, η εφαρμoγt] τoυs απαιτε6 ουιτoνιαμ6. Eπι-
πλ6oν, τα ατoι1εiα τηg πoλιτιxljg των παιδιι6ν πqoαφιiγων πqιiπει vα
ενoωματωθorjγ αro γεvιx6 πρ6γραμμα πqοαταo(αg xαι βoriθειαg των
πρoαφιiγων εν γ6νει.

To προoωπιx6 τηq 'Yπατηg Agμoατε(αg πρdπει vα ενδυναμι6σει τιζ
πρooπιiθει6E τoυ για γα εγσωματωΘorjγ τα [δια τα παιδιιi σtηγ πQο-
oταoiα xαι ατη διαδιxαα(α πQoγQαμματισμoιi. Αv xαι ευιiλωτα τα παι-
δι<i, 61oυν πoλλιi να πqοoφdρoυν' H εvδε1dμενη συγεισφoQd, τωγ παι-
διc6ν δεv πq6πει γα υπεQεxτιψd.ται E(ναι ιiνθρωπoι με διxαιι6ματα, με
προτιioειg, με γγ6μη xαι ιxαν<iητα αυμμετo1rig oε απoφιiαειg xαι δρα-
ατηqι6τητεg πoυ επηρειiξoυγ τη ξωf τoυg. Oι πρooπ<iΘειεζ γιατα παι-
διιi πριioφυγεg απoτυγ1ιiνoυv, εriv τα παιδιιi αvτιμετωπζοvται μdνoν
ωg ιiτομα απoδυναμωμ6γα xαι περιθαλπ6μεγα χαι 61ι ωg μ6λη με δι-
xα(ωμα oυμμετoμ{g ατην xoιv<iτητιi τουE.

Eπ ι2gε ιqη αια noi Στ 61oι

Oι πρωταρ1ιxο( ατ61oι τηg'Yπατηg Aqμooτε[αg τωγ Η.E. για τoυs
Πρ6αφυγε9 <iοoν αφoρ<iτα παιδι<i πρ6οφυγεg ε(γαι oι αx6λoυΘoι:

α) διαoφιiλιoη τηζ πQoστασ[αg xαι τηg υγιοr3g ανιiπωξηg των παι-
διι6ν πqooφιiγων.

24.

A.

25.



B.

26.

β) επ(τευξη διαρxriν λι1oεωγ πoυ αγτα7τοxρ(νοvται ατιE ιiμεoεg xαι
μαxqoπρ6θεομεg ανιiγxεg αν<iπτυξηE τωγ παιδιιiγ.

KατευΘυvτligιεg Aq1dE

Ση oυνd1εια απoτυπιiγoγται oι Θεμελιι6δειg αρ16g πoυ διι1πoυν ην ε-
π(τευξη αιπιiγ τωγ ατ61ων απ6 τo πρooωπιx6 η g' Yπαη g Αρμoατε fαg :

α) Σε 6λε9 τιg εvtiργειεg πoυ αφoqοιiν τα παιδιιi πρ6σφυγεζ τα αγ-
Θρc6πινα διxαιι6ματα τoυ παιδιoιi, ειδιxιi αυτ<i πoυ αφoρoιiv τo
αυμφdρoν τoυ, λαμβιiνorπαι πρωτ(ατωg υπ6ψη.

β) Η διατr{ρηη χαι η απoχατ<iατααη τηζ oιχoγεγειαxηg εν6τηταg
απαιτoιjγ xα(ριαg oημαofαg ενδιαφdqoν.

γ) H δqιiη που επωφελοιivται τα παδιd, πρ6oφυγεg αφoqιi πατ' αρ-

1r{ν ατην εν(ο1υη τωγ υπειjΘυγωγ τηζ φqοvτ[δαg τoυg ι6oτε vα
εππληqι6voυγ ηγ πQωταQ1ιxr{ υπo1ρ6ωοtj τουg που ε(ναι η ιxα-
νoπo(ηη τωv αναγxc6γ τωγ παιδιι6γ.

δ) 'oταγ oι ειδιx6g ανιiγxεg τωγ παιδιι6γ πqooφjγων μπoqoιiν να
ιxαvoπoιηΘoιiν μ6voν με δραοτηρι6ητεg με επ(xεvτqo τo παιδ(,
αυτdg πρdπει γα πQαγματoπoιoιjvται με τηγ πλriρη ουμμετo1rj
τωγ oιχoγεγειι6γ xαι τωγ lιoιγoπiτωγ.

ε) Στα xoρ(ταια χαι σrα αγ6ρια πρdoψυγεg εξαoφαλζεται πQo-
αταα(α xαι βoηΘεια αε βιiη ια6τητα9.

αr) Ιδια(τεqη πρoαομ{ απoδ(δεται ατην πρoαταo(α χαι σ[η φρovτf-
δα τωγ ααυγ6δευτωγ παιδιι6γ.

ξ) To πρooωπιx6τηg'Υπaπηg Aqμooτε(αE xαλε[ταινα xαταβιiλει
πιiΘε δυνατr{ πρooπιiΘεια για τηγ πρ6ληQη xιγδιiγoυ τωγ παι-
διc6ν πρoαφriγωγ χαι να αναλιiβει oυμπληρωματιxr( δριiη για
ηv εγγιiηη ηg επιβ(ωoηE χαι ηE ασφdλειαg των παιδιι6ν πqo-
οφliγωv πoυ αγτιμετωπζoυν εξαιρετιxοιlg xινδιiνoυg.

Στιi26oι

Mε β<iη αυτ€g τιg αρ169 τo πρooωπιx6 τι6'ΥπατηE Aqμoατε(αg υπo-

1ρεoιiται αrην ενδυvιiμωαη τηζ πQoσ[ασ(αg των διxαιωμιiτωv των παι-
διι6γ πoυ αναγνωqζογrαι απ6 τo εΘγιx6 χαι τo διεΘν69 δfxαιo xαθι6g
των διxαιωμιiτωv τoυg για πQoσωπιxι,j αοφιiλεια xαι ειδιxf βor]Θεια,

a

Γ.

27.



ιiατε γα ιxαγoπoιoιjγται xατιiλληλα χαι απoτελεαματιxιi με τιg δρα-
οτηρι6τητεE πρooταo(αg xαι βor{Θειαg τoυ Γqαφεioυ. Για τoγ oxoπ6
αυτ6 πρdπειvα επιτυγ1ιiνoγται oι αx<iλoυΘoι οτ61οι:

α) Η πρoατααiα τωγ παιδιι6γ πρooφιiγων πoυ xιγδυγειioυν απ6 τη

ατ6ρηη ηg πρoοωπιxιjgταυg ελευθερ(αg, τιg dνoπλεg αυρρdξειg,

τη ατρατολ6Υ1σ1, τγl oεξoυαλιxf βiα η xαxoπo(ηαη, τηγ πoQ-

νε(α, τα βαoανιαrι{ρια, τιg επιxiνδυνεg αυνΘrixεg εργαofug r( α-
π6x6Θε ιiλλη μoqφf β(αg, xαxoπo(ηηs η παραμdληoηE.

β) H αυαιηρr{ εφαρμογri τηE εθvιxrjg νoμοΘεo(αg για 6λεg τιg μoq-

φdg β[αg xαι παxoπo(ηη τωγ παιδιι6γ πqooφtiγων, α6μφωνα με
τιg oγετm€g διεθνε6g υπο1qειiloειg τωv ενδιαφερ6μεvων Kρα-
τrjw.

γ) H ουνεπηg εφαρμογη απ6 την 6ναqξη τηζ πQoσφυγιxηgxατ6-
στασηs των 6ρων πρoαταο(αg xαι βorjΘειαE για τηγ αξιoλ6γη-
σγl, τ1γ παραxoλοιiθηση χαιτηγ ιxανοπo(ηαη των αναγxι6ν xαι
τωγ ευιiλωτωγ ημε6ωv των παιδιι6γ πqoοφιiγων.

δ) Η αυλλoγr{ xαι η ενημdqωση σrατισrιxι6ν ατοι1ε(ωv x<iθε πqo-
αφυγιxοιi πληΘυαμoιi πoυ τελεiυπ6 τηγ πQoσtασ(α τηg'Yπατηg
Aρμoατε[αg xαθι6g xαι η χατηγoQιoπo(ηηg ανιi ηλιx(α xαι ψi-
λo, o εvτoπισμ6g των ααυγ6δευτων αν{λιxων, ι6oτε τα ατoι1ε(α
αιπιi να 1ρηαιμoποιηΘo:w ατo α1εδιααμ6 ταw μdτρων πρoαταo(αg

xαι βofΘειαg.

ε) o εντoπιoμιig χαι η παρo1r{ ειδικr{g πρoαταα(αg xαι φροvτ(δαg
ατα ααυγ6δειπα παιδιιi oε xιiθε πρoαφυγιxr{ xατιiαταη xαΘι6g

xαι η oυν6νωα{ τoυg με τιg oιxoγ6νει6E τoυg.

αr) Ηεxπα[δευητoυ πQoσωπιχoιiηg'YπαηEΑρμoατε(αζχαιτωγ
επιχειQησιαxι6ν αυνεργατι6ν τηg, ι6ατε γα xαταγooιjγ χαι γα ι-
xαγoπoιοιjγ xατιiλληλα ατη oφαiρα διxαιoδoo(αg τoυg τιg ειδι-
x(.gανdyxεgτωγ παιδιι6γ πρooφιiγων με τριiπo α6μφωγo με τηγ
παρoιioα πoλιτιxrj 

'ιαLτ|"ζ 
Kατευξ:vτιiριεg oδηγ(εE για τα Παι-

διιi.

ξ) Η εxπα(δευητηζ αστυγoμ(αg xαιτων εγdπλωγ δυνdμεωv, ιiλ-
λων xυβερνητιπι6v αξιωματoιi1ων πoυ αo1oλoιivται με ηγ πQo-



στασ(α χαι τη βof Θεια τωγ πQoσφdγωγ, τωγ εγηλ(χωγ χαι τωγ
αq1ηγι6ν τoυζ για τα ειδιx<i ανΘρι6πινα διxαιι6ματα που δι6πoυγ
την ευημεqiα τωγ παιδιιilγ πqooφliγων.

Η ευαιoθητoπo(ηη τωγ παιδιι6γ πρooφιiγων aγετtx6 με τα δι-
παιι6ματιiτoυg.

Η πρoαγωγr{ ηg εημ6ρωηζ χαι η ιπανoπo(ηη τωγ ειδιxι6γ α-
ναγxriν τωγ παιδιιiγ πρooφιiγων με εχσrQατε(εg ενημ6qωoηg
πoυ απευΘιjγoγται στιζ Kυβερν(αειg τηg 1ιiραg αα6λoυ xαL'Lα-
ταγωγr{E τoυg, ατoυg δωqητ(.g' oτιgμη ιυβεqητιxdg oργανι6αειg,
οε ιiλλουg oqγανιομotig τωv Ηνωμdνων EΘγc6γ xαι ατo ευqr3 xoι-
v6 εν γ6vει'

Η πρoαγωγr{ xαι η διευx6λυνη απ6 την 'Yπατη Aρμoατε(α τηg

αυνεργαα(αg τε1νιxιi αρμ6διωv xυβερνητιxι6γ χαι μη xυβερνη-
τιxι6v oψανι6oειυv xαι ιiλfuπ oφαvιομι6ν των Ηνωμ6ναw Eθνι6v

γιατηγ παQομ{ πρoαταofαg xαι φρoντfδαg ατα παιδιιi πρ6οφυ-

γεζ.

V. Συμπεqfroματα

28. oι ατ61oι r{ οxoπo6 δεγ ε(ναι oριατιxoi. H αυνε1r{g διαδιxαofα αγαγι1-

ωσηζ χαι βελτ(ωοηg ε(ναι αναγxα[α, γιατi διααφαλζεται 6τι η πρo-
αταο(α η g' Yπαη g Aρμoαrε (αg xαι o ι εν6ργε ιε g που αφoρoι1ν τoν πρo-

γQαμματισμ6 παραμdνoυν αιiγ1qovεg χαι πQαχτιχ6E. Αυτti η διαδιxα-
oiα απαιτε( αυνε1r( ανταλλαγf πληροφoριι6ν xαι εμπειq(αg μεταξιi 6-

λωγτωγ εvδιαφεqoμ6νων γιατα διxαιc6ματα xαιην ευημερ(ατωγ παι-
διι6ν προαφιiγων.

29. 'Βτoι, η επιτυ1iα τηg πoλιτιxrjE απαιτε( τo αυvτοvιoμ<i μιαg πoιxιλ(αg
παραγ6vτων. Oι <KατευΘυvτriριεg Αρxds για τα Παιδιιi Πq6αφυγεg>

εvημερι6Θηxαγ xαι αγαΘεωρr{Θηxαv. oρζoυν xαι αγαπτ6ααουv τα μ6-
τQα πoυ αφοqoιiν τη δqιiοη πoυ πQαγματι6vει την πo}ιιπιxη πoυ πεQι-

γριiφηxε. Πq6xειται για τηγ απoτελεοματιxr{ δια1ε(ριoη των δραατη-

ριοτriτων πoυ θεωροι1γται απoφασιαrιxrig ημαo(αg για τηγ πQοστα-

ο(α xαιη φρovτ(δατωγ παιδιιilγ πρoαφιiγων.

30. Tα παιδιd 1qειιiξoνται πιiντα ειδιxri πρooταα(α xαι φρovτ[δα. Αλλιi o

η)

Θ)

ι)



31.

'Yπατog Aρμoαn{ g δεν ιxαγοπoιε i τι5 ανιiγxε g των παιδιι6ν ξε1ωρ ιαrιi
απ' αυτdg τωγ υπ6λοιπωv πqoοφιiγωγ. 'Eτσι, η πoλιτιxr{ τηg'Yπατηg
Αρμοατε[αg ιi1ει διατυπωΘε( με την ελπfδα <5τι οι μελλoντιxdg πρo-
απd.Θειεg για τα παιδιd, Θα ενoωματωΘoιjγ αε 6λεg τιg μoρφdg τηg πρo-
oτααdαg χαι τoυ o1εδιαoμοri τωγ πQoγQαμμιiτων, xαταqγr6νταg 6ται
τηγ εφαQμoγτ] ιδιαiτερη5 πoλιτιxr{g γι' αυτd,. Η εππα(δευση για τoγ
AνΘqωπoxεvτριx6 Σ1εδιαoμ6 πoυ υιoΘετε( η'Yπαη Aρμοατεiα απο-
τελε[ oημαvτιx6 βr{μα για ην ενoωμιiτωαη αυτli.

Η δdαμευoη xαι η xατιiλληλη αξιολ6γηση τωγ ατοι1ε(ων τηE πολιτιx{g
πoυ απoσχoπεf ατην πqoαταα(α τoυ αυμφ6ρovτoζ τωγ παιδιι6γ απoτε-
λοιiν πqοtiποΘiαειg γ ια την εξαoφιiλιη μεριxι6v αυν ιαταμdνων ηs ευ -

ημερ(αg τουg. Πoλλιi απ6 6aα πρ6πει να γ(νoυν για τα παιδιιi πριi-
σφυγεζ μπoρoriν xατd, αυγ6πεια γα εxπληgωθoιiν απ6 π6ρoυs πoυ πα-
ρ61ovται υπ6 xαγoνιx6E αυνΘ{πεg απ6 τtg xυβερνriαειg των 1ωρι6ν α-
αιjλoυ xαι απ6 η διεΘνf xoιvdτητα. Συμπληρωματιxoi πιiροι μπoρε[
γα απαιτοιjγται για την πλriqη εφαqμoγ{ τηg πoλιτιxrjg τηE'Yπατηg
Aρμoαrεiαg' }Ι παqo1r{ ηg xατιiλληληg xαι εξιαoqgoπημdνηg διατqο-
φr{g των παιδιι6γ πqoαφriγων xαι η εξαoφdλιοη τoυ διxαιιilματιig τoυg
xτ.x.στη ατoι1ειι6δη εxπα[δευαη απαιτoιiγ οιxονoμιxoιig π6ρουE πoυ
πρrdπει γενιx<i να παρ61ovται 6γxαιqα. Κατιi συν6πεια, εvι6 η'Yπατη
Aρμοαιε[α θα αvαξητι{αει, εφdooν εiναι αναγxα(o, να αυμπληριiοει
τoυg xυβερνητιxoιig πιiqoυg χαι γα διαoφαλfoει τη αυμμετofi χαι τηγ
υπoαπ{ριξη ιiλ.λrυν μovιiδων oιiμφαwα με ταυg ατ61ου9 xαιτουg αlιoπαιig
πoυ τovζoνται στηγ πoλιτιx(, o'Yπατοg Aρμoατ(g Θα αo1oληΘε( με
η oυνε1li υπoατr{ριξη των μελιiν τηg διεθνorig xoινι5τηταg πoυ τoυ α-
νι1Θεααν τηv εξoυα(α προαrαo(αg και βor!Θειαg αυτιiν των παιδιι6γ.
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Παρdρτημα B

ΣυγτoμoγQαφiεE

ΣΔΠ Σdμβαη για τα Διxαιιiματα τoυ Παιδιoι1'

ΔEEΣ Διεθvr{g Eπιτρoπf τoυ Eqυθρori Σταυροιi.

ΔΣEΣEΗ ΔιεΘνr{g Συνoμoοπoνδ(ατoυ Eρυθροri Σταυρor3 παιηg EQυ-
ΘριiE Hμιαελriνoυ.

oΑE 0ργανιομ6g Aφριxανιxrig Eν6ηταg.

UNΙCEF Tαμε(o των Hνωμdνων EΘγι6γ γιατo Παιδ(.

UNESCO Exπαιδευτιx(, Eπιατημoνιxri & Πολιτιατιxr{ oργιiνωη τωγ
Hνωμdνων Eθγιiγ.

ΙoM/ FoM Eoωτεριxο( εγπιixλιoιηg'Yπαηg Αqμoατε(αg / Eγxι1xλιοι
πoυ απoατιjλλoγται ατα πατd, τιiπουE Γραφε(α απ6 ην dδρα
του Oργανιομoιi για επεξr{γηη π.1. διαδιxαοιιiν.


