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• Humanitaire corridors zijn nodig om kinderen en gezinnen in Oekraïne te redden

• Registratie is essentieel om risico op mensenhandel en illegale adoptie te voorkomen

• Kwetsbare kinderen moeten worden geïdentificeerd bij EU-grenzen en kinderen zonder
begeleiding moeten snel een voogd toegewezen krijgen

• Ze moeten toegang hebben tot hetzelfde onderwijs en gezondheidszorg als andere kinderen
in de gastlanden

2 miljoen van de Oekraïense vluchtelingen zijn kinderen, 2,5 miljoen kinderen zijn ontheemd © AFP/Yuriy Dyachyshyn
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Het EP roept op om kinderen die vluchten voor de oorlog in Oekraïne veilige doorgang te
bieden en hulp te geven aan ontheemden in eigen land
 
Met 509 stemmen voor, 3 tegen en 47 onthoudingen nam het Europees Parlement donderdag
een resolutie aan met daarin verschillende maatregels die nodig zijn om kinderen en jongeren
die  het  geweld  ontvluchten  te  beschermen  en  om  hun  integratie  in  gastlanden  te
vergemakkelijken.
 
"Ieder kind heeft het recht om beschermd te worden tegen geweld, uitbuiting en misbruik",
zeggen de Europarlementariërs, waarbij ze EU-landen oproepen om kinderen te beschermen
tegen de risico’s van mensenhandel, illegale adoptie en andere soorten misbruik.
 
Ze adviseren kinderbeschermingsambtenaren aanwezig te laten zijn bij de grenzen, om zo snel
en nauwkeurig kwetsbare kinderen te identificeren en hun identiteit  en nationaliteit  vast te
leggen,  evenals  hun  specifieke  behoeften.  Diensten  als  psychosociale  ondersteuning,
gezondheidsondersteuning voor moeders, bescherming tegen gender-gerelateerd geweld,
gezinsopsporing en ondersteuning voor gezinshereniging moeten worden aangeboden binnen
de nationale kinderbeschermingsstelsels, samen met volledige toegang tot alle basisdiensten
en passende zorg.
 
Kinderen zonder begeleiding, gescheiden kinderen en kinderen in institutionele zorg moeten
een voogd toegewezen krijgen.  Kinderbeschermingsdiensten in het  gastland moeten hun
welzijn  en verblijfplaats continu in de gaten houden,  zo staat  in  de resolutie.
 
Europarlementariërs staan erop dat gastlanden ervoor moeten zorgen dat gevluchte kinderen
toegang hebben tot hetzelfde onderwijs en dezelfde gezondheidszorg als andere kinderen in
het  land.  Ook  pleiten  ze  voor  herplaatsingsmechanismen  die  gezinshereniging  en  de
herp laats ing  van  kwetsbare  k inderen  vooropste l len,  zoals  b i jvoorbeeld  het
solidariteitsmechanisme voor medische transfers binnen de EU van kinderen en jongeren die
onmiddellijke levensreddende behandeling en therapie nodig hebben.
 
Europarlementariërs roepen EU-landen op om zo goed mogelijk gebruik te maken van EU-
fondsen om de socio-economische integratie van vluchtelingen te ondersteunen en hen te
beschermen tegen discriminatie en sociale uitsluiting. Indien moeten aanvullende middelen
worden verstrekt, zo stelt de tekst.
 
Achtergrond
 
Sinds de Russische invasie van Oekraïne waren meer dan vier miljoen mensen genoodzaakt
om hun woonplaats te verlaten en asiel te zoeken, met name in de naburige EU-landen Polen,
Roemenië, Hongarije, Slowakije en Tsjechië, evenals de Republiek Moldavië. Bijna de helft van
de vluchtelingen is minderjarig, aldus UNICEF. Zij hebben behoefte aan extra bescherming,
omdat zij meer risico lopen om slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting.
 

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220321IPR25919/war-in-ukraine-meps-unlock-emergency-funds-for-refugees
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220321IPR25919/war-in-ukraine-meps-unlock-emergency-funds-for-refugees
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2588(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=71c48af7-91b8-b319-1d6c-7377868179bb&date=20220405#
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20220324STO26151/de-eu-respons-op-de-oekraiense-vluchtelingencrisis
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220321IPR25919/war-in-ukraine-meps-unlock-emergency-funds-for-refugees
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220321IPR25919/war-in-ukraine-meps-unlock-emergency-funds-for-refugees
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220304IPR24785/russische-agressie-ep-leden-prijzen-solidariteit-met-oekraiense-vluchtelingen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220304IPR24785/russische-agressie-ep-leden-prijzen-solidariteit-met-oekraiense-vluchtelingen
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/home.html

