
Νο. 24 (ΧΧΧΙΙ) 
Οικογενειακή Ενότητα*  

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
Υιοθέτησε τα ακόλουθα πορίσματα για την οικογενειακή ενότητα των χωρισμένων προσφυ-

γικών οικογενειών.
1. Κατ' εφαρμογή της αρχής της οικογενειακής ενότητας και για προφανείς ανθρωπιστικούς 

λόγους πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ενότητας των χωρι-
σμένων προσφυγικών οικογενειών.

2. Για τον σκοπό αυτόν είναι ευκταίο όπως οι χώρες ασύλου και οι χώρες καταγωγής υπο-
στηρίζουν τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή για την εξασφάλιση του σύντομου χρονικού δια-
στήματος στο οποίο πραγματώνεται η οικογενειακή ενότητα των χωρισμένων προσφυγικών οικο-
γενειών.

3. Υποστηρίζονται θερμά οι γενικές θετικές τάσεις που αφορούν στην ενότητα των χωρι-
σμένων προσφυγικών οικογενειών, αλλά είναι ανάγκη να επιλυθούν μερικά προβλήματα που συ-
νεχίζουν να  υπάρχουν.

4. Δεδομένου ότι είναι αναγνωρισμένο το δικαίωμα κάθε προσώπου να εγκαταλείπει οιαν-
δήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της δικής του, οι χώρες καταγωγής πρέπει να 
διευκολύνουν την οικογενειακή ενότητα χορηγώντας άδεια εξόδου σε μέλη οικογενειών προσφύ-
γων,  ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να συνενώνονται με τα μέλη της οικογένειάς τους - 
πρόσφυγες  εκτός της χώρας καταγωγής τους.

5. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι χώρες ασύλου θα εφαρμόζουν φιλελεύθερα κριτήρια προσ-
διορίζοντας τα μέλη της οικογένειας που μπορεί να γίνουν δεκτά με σκοπό την ανάπτυξη της αρ-
χής της οικογενειακής ενότητας.

6. Στο πλαίσιο λήψης απόφασης για την οικογενειακή ενότητα δεν πρέπει  να θεωρείται 
εμπόδιο η έλλειψη αυτή καθεαυτή αποδεικτικού στοιχείου για την ισχύ του γάμου ή για τη σχέση 
γονέα-τέκνου.

7. Ο χωρισμός των προσφυγικών οικογενειών δημιούργησε σε μερικές περιοχές της υφηλί-
ου ειδικά και ευαίσθητα προβλήματα που αφορούν στα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Πριν από τη 
μετεγκατάσταση πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναζήτηση των γο-
νέων ή  άλλων στενών συγγενών των ασυνόδευτων παιδιών. Οι προσπάθειες,  για την αποσαφή-
νιση της οικογενειακής τους κατάστασης με ικανοποιητική βεβαιότητα πρέπει να συνεχίζονται  
ακόμη και μετά τη μετεγκατάσταση. Αυτές οι προσπάθειες έχουν  ιδιαίτερη σημασία πριν από εν-
δεχόμενη  υιοθεσία,  οπότε διακόπτονται οι δεσμοί με τη φυσική οικογένεια.

8. Προκειμένου να προωθηθεί η σύντομη ενσωμάτωση των προσφυγικών οικογενειών στη 
χώρα εγκατάστασης,  πρέπει να χορηγείται στα στενά μέλη της οικογένειας,  που συνενώνονται 
με τον πρόσφυγα στην χώρα αυτή, το ίδιο νομικό καθεστώς καθώς και οι ίδιες διευκολύνσεις που 
χορηγούνται στον αρχηγό της οικογένειας που έχει αναγνωριστεί τυπικά πρόσφυγας.

9. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να διευκολύνεται  η οικογενειακή συνένωση  με 
την υιοθέτηση ειδικών μέτρων παροχής βοήθειας στον αρχηγό της οικογένειας, ώστε οι οικονομι-
κές δυσκολίες και το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα ασύλου να μην καθυστερούν αδικαιολόγητα 
τη χορήγηση άδειας εισόδου στα μέλη της οικογένειας.

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 


	Νο. 24 (ΧΧΧΙΙ) 
	Οικογενειακή Ενότητα*  

