ότι έχεις, δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις με
οποιαδήποτε διαδικασία που να θέλουν να περάσεις
για να διαπιστώσουν την ηλικία σου. Οι αξιολογήσεις
ηλικίας δεν δίνουν ακριβή ηλικία κι αν οι αρχές δεν
είναι σίγουρες για την ηλικία σου θα πρέπει να σε
αντιμετωπίσουν σαν παιδί.
• Δεν πρέπει να τεθείς υπό κράτηση μόνο επειδή
είσαι ασυνόδευτο παιδί. Αν παρανομήσεις πρέπει
να αντιμετωπιστείς όπως άλλα παιδιά στη νέα σου
χώρα.
• Η εξεύρεση της οικογένειας σου πρέπει να γίνει
μόνο αν συμφωνείς κι εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο
εσένα ή την οικογένεια σου. Η διαδικασία εξεύρεσης
μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένες οργανώσεις
αναζήτησης.
• Η φρον τίδα που θα σου δοθεί πρέπει να
αποφασιστεί με βάση τη μεμονωμένη κατάστασή
σου και το τι είναι καλύτερο για σένα. Πρέπει να
έχεις την ευκαιρία να ζήσεις με μια οικογένεια αλλά,
εάν είναι καλύτερο για σένα, να ζήσεις με άλλα
παιδιά σε ομαδικά σπίτια που στηρίζονται από
λειτουργούς φροντίδας. Δεν πρέπει να τοποθετηθείς
με ενήλικες. Έχεις το δικαίωμα να δεις γιατρό, να
πας στο νοσοκομείο και να φοιτήσεις στο σχολείο
όπως και τα άλλα παιδιά στη νέα σου χώρα. Τα
μεγαλύτερα παιδιά που θέλουν να εργαστούν, να
παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης ή που
χρειάζονται κοινωνική βοήθεια πρέπει επίσης να
έχουν αυτές τις ευκαιρίες και την υποστήριξη όπως
τα άλλα παιδιά.
• Η κατάσταση σου πρέπει να εξετάζεται συνεχώς από
κάποιον, ώστε να μπορεί να αποφασιστεί τί είναι
καλύτερο για σένα. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία
για να αποφασιστεί αν μπορείς να μείνεις στην
νέα σου χώρα. Αν εντωμεταξύ κλείσεις τα 18, η
διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί και η απόφαση
να παρθεί σαν να ήσουν ακόμα παιδί.
• Πρέπει να έχεις δικηγόρο δωρεάν για βοήθεια με
ό,τι πρέπει να γίνει για να παραμείνεις στην νέα σου
χώρα.
• Οι αποφάσεις σχετικά με την αίτηση σου πρέπει
να ληφθούν μόνο από ανθρώπους που ξέρουν για

το άσυλο, τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των
παιδιών. Πρέπει να μπορείς να ασκήσεις έφεση αν
νομίζεις ότι η απόφαση είναι λάθος. Αν πρέπει να
συναντηθείς με τις αρχές, πρέπει να συνοδεύεσαι από
το δικηγόρο σου ή κάποιον άλλο που εμπιστεύεσαι και
πρέπει να σε αφήσουν να πεις τι σου έχει συμβεί με
τρόπο που σε κάνει να νιώθεις άνετα, ίσως γράφοντας
ή σχεδιάζοντας το.
• Οταν οι αρχές παίρνουν μια απόφαση σχετικά με την
αίτηση σου για παραμονή, πρέπει να σκεφτούν την
ηλικία σου και ότι μπορεί να σου είναι δύσκολο να
εξηγήσεις τι έχει συμβεί σε σένα και στην οικογένεια
σου. Οι αρχές πρέπει να επιτρέπουν τη διαμονή σου
αν δεν είναι βέβαιες για το τι θα σου συμβεί αν δεν
σου δοθεί άδεια να μείνεις.

GREEK

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΓΙΑ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• Η κυβέρνηση σ τη νέα σου χώρα πρέπει να
προσπαθήσει να σε επανενώσει με την οικογένεια
σου μόνο αν είναι το καλύτερο και πιο ασφαλές για
σένα.
• Πρέπει να σου επιτραπεί να μείνεις στη νέα σου χώρα
αν αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Αν δεν είναι
ασφαλές να επιστρέψεις στη δική σου χώρα ή αν δεν
έχει κάποιον εκεί που να μπορεί να σε φροντίσει, θα
πρέπει να σε βοηθήσουν να κτίσεις μια καινούρια
ζωή στη νέα σου χώρα.
• Πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου ή να πας σε μια
άλλη μόνο αν αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Στην
περίπτωση αυτή, κάποιος που εμπιστεύεσαι πρέπει
να σε συνοδεύσει στο ταξίδι. Πριν να συμβεί αυτό, η
κυβέρνηση στη νέα σου χώρα πρέπει να βεβαιωθεί
ότι θα είναι ασφαλές για σένα και πως όταν φτάσεις
κάποιος θα σε φροντίσει ενόσω είσαι ακόμα παιδί.

SCEP YOUTH NETWORK
and
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε με το
Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά στην Έυρώπη
www.separated-children-europe-programme.org
Με οικονομική υποστήριξη από
το EC Daphne III Program

Separated Children in Europe Programme

Ένα ασυνόδευτο παιδί έχει φύγει από τη χώρα του
χωρίς να συνοδεύεται από γονιό ή άλλο ενήλικα που
ξέρει καλά και που μπορεί να το φροντίσει. Υπάρχουν
πολλοί λόγοι για τους οποίους τα παιδιά αναγκάζονται
να αφήσουν τη χώρα τους, για παράδειγμα: πρέπει
να επιδιώξουν άσυλο, χρειάζονται απελπισμένα μια
ευκαιρία για καλύτερη ζωή ή έχουν διακινηθεί από
ενήλικες που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν για
δικό τους όφελος. Ολα αυτά τα παιδιά χρειάζονται
προστασία.

• Έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις τη γνώμη σου για το
τι πρέπει να σου συμβεί και οι ενήλικοι πρέπει να τη
λάβουν υπόψη όταν παίρνουν αποφάσεις. Μπορεί
να χρειαστείς βοήθεια για να εξηγήσεις τις απόψεις
σου στους ενήλικες.

Το Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά στην Έυρώπη
(The Separated Children in Europe Programme-SCEP)
είναι μία ομάδα από ευρωπαϊκούς οργανισμούς που
θέλουν την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων
αυτών των παιδιών. Υπό το SCEP υπάρχει επίσης κι ένα
δίκτυο νεολαίας.

• Θα έπρεπε να έχεις ένα διερμηνέα όποτε τον
χρειάζεσαι. Οι ενήλικοι πρέπει να σιγουρευτούν
ότι ο διερμηνέας μιλά την γλώσσα σου και ότι
καταλαβαίνεις τι λέγεται.

Αυτό το φυλλάδιο θα σε πληροφορήσει για το ποιες
θεωρεί το SCEP τις καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης
και φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών – αν κι αυτές
μπορεί να μην είναι εκείνες που έχεις ζήσει εσύ. Το SCEP
και το δίκτυο νεολαίας προτείνουν να ενημερωθείς για
τα δικαιώματα σου που βρίσκονται στη Σύμβαση για
τα Δικαιώματα των Παιδιών – www.unicef.org.
Ίσως το βρεις πιο χρήσιμο να διαβάσεις αυτό το
φυλλάδιο με τον κηδεμόνα σου ή κάποιον άλλον που
εμπιστεύεσαι.

Σημαντικοί κανόνες που πρέπει να θυμούνται οι ενήλικες
που σε φροντίζουν ή συναντιούνται μαζί σου ως μέρος
της διαδικασίας μετανάστευσης σου
• Οι ενήλικοι έχουν την ευθύνη να σιγουρευτούν ότι
αυτό που κάνουν είναι το καλύτερο για σένα. Κάθε
παιδί είναι διαφορετικό και το καλό για ένα παιδί
μπορεί να μην είναι το καλύτερο για ένα άλλο.
• Έχεις το δικαίωμα να είσαι ζωντανός/ή. Από
οποιαδήποτε χώρα και να έχεις έρθει, η κυβέρνηση
στην καινούρια χώρα πρέπει να βεβαιωθεί ότι είσαι
ασφαλής και ότι έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις
και να αναπτυχθείς.
• Δεν πρέπει να σου φέρονται διαφορετικά ή άδικα
επειδή έρχεσαι από άλλη χώρα.

• Πρέπει να σε ενημερώνουν για τα δικαιώματα, τις
ευθύνες σου και για το τι συμβαίνει σχετικά με τη
διαμονή σου στην νέα χώρα, με τρόπο και σε γλώσσα
που να καταλαβαίνεις.

• Οι ενήλικες πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι προσωπικές
σου πληροφορίες δεν μοιράζονται με άλλους εκτός αν
αυτό γίνεται για να προστατεύσουν εσένα ή κάποιο
άλλο παιδί.
• Πρέπει να βοηθηθείς έτσι ώστε να είσαι σε θέση να
διατηρήσεις τον πολιτισμό και την γλώσσα σου και
να ασκείς τη θρησκεία σου.
• Οι διάφοροι οργανισμοί που εμπλέκονται στη ζωή
σου πρέπει να δουλεύουν μαζί έτσι ώστε να μπορούν
να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για σένα.
• Οι ενήλικες που δουλεύουν μαζί σου πρέπει να ξέρουν
για τον πολιτισμό σου και να ξέρουν πώς να σου
μιλήσουν και να σου κάνουν ερωτήσεις με τέτοιο
τρόπο ώστε να νιώθεις άνετα.
• Οι αποφάσεις που παίρνουν οι ενήλικες για σένα θα
πρέπει να διαρκούν μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να
μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον σου.
• Οι αποφάσεις που παίρνονται δεν πρέπει να
καθυστερούνται και πρέπει να πραγματοποιούνται
το συντομότερο δυνατό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να υπάρχει αρκετός χρόνος για να εξετάζονται
προσεκτικά.
Επειδή είσαι ασυνόδευτο παιδί...
• Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις άσυλο κι ενώ η αίτηση
σου εξετάζεται, θα πρέπει να σου επιτραπεί άδεια
διαμονής στην καινούρια σου χώρα. Παιδιά κι ενήλικες

μπορεί να χρειάζονται άσυλο για διαφορετικούς
λόγους.
• Αν δεν απαιτείς άσυλο, πρέπει σου επιτραπεί άδεια
διαμονής στην καινούρια σου χώρα μέχρι να παρθεί
μία απόφαση για το τι είναι καλύτερο για σένα.
• Οι κυβερνήσεις είναι υπόχρεες να σε προστατεύουν
εφόσον σε έχουν φέρει στην νέα σου χώρα άνθρωποι
που σε αναγκάζουν να κάνεις πράγματα που είναι
κακά για σένα ή είναι ενάντια στο νόμο. Αν αυτό έχει
συμβεί σε σένα, δεν πρέπει να σου συμπεριφέρονται
σαν να ήσουν εγκληματίας και δεν πρέπει να σε
αναγκάσουν να βοηθήσεις στη σύλληψη των
ανθρώπων που σε έφεραν στη νέα χώρα με το να
σου λένε ότι πρέπει να βοηθήσεις αν θέλεις να
μείνεις. Πρέπει να σου επιτραπεί άδεια διαμονής
στην καινούρια σου χώρα μέχρι να παρθεί μία
απόφαση για το τι είναι καλύτερο για σένα.
Πώς πρέπει να σε αντιμετωπίζουν και να σε φροντίζουν
• Οταν φθάσεις στα σύνορα πρέπει να σε αφήσουν
να μπεις στην καινούρια σου χώρα.
• Οι συνοριακές αρχές πρέπει να σιγουρευτούν ότι
είσαι ασυνόδευτο παιδί ώστε να προστατευθείς
καλύτερα.
• Πρέπει να διοριστεί ένας κηδεμόνας που θα
εμπλέκεται σε όλες τις αποφάσεις που παίρνονται
για σένα. Ο κηδεμόνας θα βοηθήσει στο να
ακουστούν οι απόψεις σου και θα βεβαιωθεί
ότι λαμβάνεις τις υπηρεσίες που δικαούσαι. Ο
κηδεμόνας θα φροντίσει επίσης την επαφή που
έχεις με τις αρχές και προπάντων θα εξασφαλίσει ότι
οι αποφάσεις που θα παίρνονται είναι οι καλύτερες
για σένα.
• Οι αρχές στην καινούρια σου χώρα πρέπει να
γνωρίζουν ότι έχεις φθάσει εκεί. Πρέπει επίσης να
ξέρουν το παρελθόν σου έτσι ώστε να μπορούν να
σε φροντίσουν και να σε προστατεύσουν κατάλληλα.
Οι αρχές πρέπει να σου μιλήσουν για την κατάστασή
σου με τρόπο που να σε κάνει να νιώσεις άνετα.
Μπορείς να έχεις κάποιον που εμπιστεύεσαι μαζί
σου όταν συναντιέσαι με τις αρχές.
• Αν οι αρχές δεν πιστέψουν την ηλικία που λες

