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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σα ςτατιςτικά δεδομζνα που αφοροφν τα ευάλωτα παιδιά -ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν προςφφγων,
μεταναςτϊν και εκνικϊν μειονοτιτων- είναι κομβικισ ςθμαςίασ για τον περιοριςμό τθσ ανιςότθτασ και για τθ
διαςφάλιςθ ότι «κανζνα παιδί δεν κα μείνει πίςω», τόνιςαν θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) και θ UNICEF κατά
τθν ετιςια ςυνάντθςθ «Network Meeting of National Statistical Offices: Data on Refugee and Migrant Children and
Children from Ethnic Minorities», που διοργανϊκθκε φζτοσ, για πρϊτθ φορά, ςτθν Ακινα από τισ 24 ζωσ τισ 25
Οκτωβρίου 2017.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΑΣ κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος κιρυξε τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ςυνάντθςθσ
υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των παιδιϊν και τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ
εκνικϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν, ιδίωσ όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ κοινϊν προτφπων μζτρθςθσ, προκειμζνου να
επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ.
Εκπρόςωποι από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, τθν Τπθρεςία Αςφλου, το Τπουργείο Παιδείασ και το Εκνικό Κζντρο
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), κακϊσ και τον υνιγορο του Παιδιοφ, τόνιςαν τθ ςθμαςία όχι μόνο τθσ ενίςχυςθσ τθσ
ςυλλογισ αναλυτικϊν ςτοιχείων για τα παιδιά, αλλά και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε υπθρεςίεσ για
τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των κυβερνθτικϊν αρχϊν και του κοινοφ ςχετικά με τισ ανάγκεσ τουσ. «Η Ελλάδα βρίςκεται
ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ προςφυγικισ και μεταναςτευτικισ κρίςθσ»
είπε ο κ. Απόστολος Κασάπης, από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι και τόνιςε ότι «για να διαςφαλιςτοφν τα δικαιϊματα
των παιδιϊν προςφφγων, ιδίωσ των αςυνόδευτων, και για να προαςπιςτεί θ αςφάλεια και θ ευθμερία τουσ, το βαςικό
είναι να ξζρουμε τον αρικμό τουσ».
Σα δεδομζνα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ καλφτερων αποτελεςμάτων για τα παιδιά και για τθν ενθμζρωςθ
των κυβερνιςεων, τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των δωρθτϊν και των ακαδθμαϊκϊν, ζτςι ϊςτε να τουσ βοθκιςουν ςτθ
λιψθ αποφάςεων, τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν, προγραμμάτων και ςχετικϊν θμεριςιων διατάξεων. Η βάςθ δεδομζνων
TransMonEE (Transformative Monitoring for Enhanced Equity) ενθμερϊνεται κάκε χρόνο με ςτοιχεία ςχετικά με τα
παιδιά από τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ. «Η χριςθ αυτϊν των δεδομζνων ζχει ιδθ μεταφραςτεί ςε ςυγκεκριμζνα
αποτελζςματα για τα παιδιά, όπωσ ο εντοπιςμόσ και θ παραπομπι αςυνόδευτων παιδιϊν που ζχουν ανάγκθ βοικειασ
ςτισ υπθρεςίεσ», διλωςε θ Lori Bell, Περιφερειακι Εμπειρογνϊμονασ τθσ UNICEF για τα δεδομζνα και τθν
παρακολοφκθςθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ. «Πρζπει όχι μόνο να προωκοφμε, αλλά και να παρακολουκοφμε τθν
ζνταξθ των παιδιϊν, ϊςτε να μθν υςτερεί κανζνα παιδί και όλοι να μποροφμε να δοφμε τα οφζλθ τθσ προςζλκυςθσ,
τθσ ςυμμετοχισ ςε απογραφζσ και τθσ καταγραφισ τουσ».
Εκτόσ από τθν Ελλάδα, αρκετζσ άλλεσ χϊρεσ, όπωσ θ Σουρκία, θ Γερμανία, θ Μολδαβία και θ Κιργιηία, επικεντρϊνουν,
επίςθσ, τισ προςπάκειζσ τουσ ςτθ ςυλλογι και τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ δεδομζνων για παιδιά πρόςφυγεσ και
μετανάςτεσ, κακϊσ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ιςότθτασ των μειονοτιτων, ιδιαίτερα των παιδιϊν Ρομά. Η UNICEF
επενδφει ςε μεγάλο βακμό ςτθν παραγωγι δεδομζνων και ςτθ διαχείριςθ γνϊςθσ, χάρθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ - Γενικισ Διεφκυνςθσ Δικαιοςφνθσ και Καταναλωτϊν (DG JUST).

