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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να προστατέψουμε πάση θυσία τα άτομα με αναπηρία στην 
Ουκρανία  

«Σήκεξα είκαζηε κάξηπξεο κηαο πνιεκηθήο ζύγθξνπζεο ζε επξσπατθό έδαθνο. Με ηελ θιηκάθσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία, ε ΔΣΑκεΑ θαη νη εηαίξνη ηεο ζε Δπξώπε θαη παγθνζκίσο ηνλίδνπλ ζηα 

θξάηε ηηο επζύλεο ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ επεηγόλησο ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, Οπθξαλώλ, Διιήλσλ νκνγελώλ θαη όισλ ησλ ακάρσλ», 

δειώλεη ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ Ισάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, θαη κε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ σο πξόεδξνο ηνπ 

European Disability Forum θαη ηεο International Disability Alliance.  

Η Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαιεί όιεο ηηο εγεζίεο ησλ θξαηώλ πνπ εκπιέθνληαη, 

ηελ ΔΔ, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζηελ Οπθξαλία, κε ζεβαζκό: 

 ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο βάζεη ηεο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία, εηδηθόηεξα ην άξζξν 11 γηα θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαη αλζξσπηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο 

 ζην ςήθηζκα 2475 (2019) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζε ζπγθξνύζεηο 

 ζην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθό Γίθαην θαη ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Αξρέο. 

Σε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θξίζεο ή ζύγθξνπζεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ δπζαλάινγν θίλδπλν εγθαηάιεηςεο, βίαο, ζαλάηνπ θαη έιιεηςεο 

πξόζβαζεο ζε αζθαιείο ππεξεζίεο αλαθνύθηζεο θαη απνθαηάζηαζεο. Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία 

δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζεμνπαιηθήο βίαο θαη ηα παηδηά κε αλαπεξία εθηίζεληαη πεξηζζόηεξν 

ζηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε. Οη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εθθέλσζε 

είλαη ζπρλά κε πξνζβάζηκεο, θαη ηα ίδηα ηα θέληξα εθθέλσζεο είλαη επίζεο ζπάληα πξνζβάζηκα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζπρλά κέλνπλ πνιύ πίζσ. 

Υπάξρνπλ 2,7 εθαηνκκύξηα θαηαγεγξακκέλα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Οπθξαλία. Οη επαθέο ηνπ 

European Disability Forum, ηεο Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζηε ρώξα 

επηβεβαίσζαλ όηη ε θαηάζηαζε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο είλαη θξηθηή. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα θαηαθύγηα ζην Κίεβν είλαη κε πξνζβάζηκα, επνκέλσο ηα άηνκα κε αλαπεξία 

αλαγθάδνληαη λα κέλνπλ εληόο ζπηηηνύ, ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαθύγνπλ πνπζελά γηα 

αζθάιεηα. 

Τα άηνκα κε αλαπεξία πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα, πνπ δνπλ δειαδή ήδε απνθνκκέλνη από ηηο θνηλόηεηέο 

ηνπο, θηλδπλεύνπλ λα εγθαηαιεηθζνύλ θαη λα μεραζηνύλ. Μόλν ζηελ Οπθξαλία, ηνπιάρηζηνλ 82.000 

παηδηά είλαη δηαρσξηζκέλα από ηελ θνηλσλία θαη αθόκε πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο κε αλαπεξία δνπλ εδώ 

θαη δεθαεηίεο έγθιεηζηνη ζε ηδξύκαηα. 
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Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη όινπο ηνπο αλζξσπηζηηθνύο θνξείο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηή ηελ 

θξίζε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία: 

 Θα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζηε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

 Θα πξνζηαηεπζνύλ από ηε βία, ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε 

 Θα έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξσηόθνιια αζθάιεηαο θαη βνήζεηαο, ησλ 

δηαδηθαζηώλ εθθέλσζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο. 

 Θα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, όπσο λεξό θαη απνρέηεπζε, θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κεηαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο 

 Γελ ζα εγθαηαιεηθζνύλ: είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηα κέηξα λα πεξηιάβνπλ πιήξσο ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα ή νξθαλνηξνθεία, θαζώο θαη ηα κέηξα κεηεγθαηάζηαζεο θαη εθθέλσζεο δελ 

ζα πξέπεη λα αλαγθάδνπλ πεξηζζόηεξα άηνκα κε αλαπεξία λα δνπλ ζε ηέηνηα ηδξύκαηα 

 Θα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζε θάζε αλζξσπηζηηθή δξάζε, κέζσ ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ ηνπο 

νξγαλώζεσλ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε εθείλνπο πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν - ηηο γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, ηνπο ηπθινθσθνύο, ηα άηνκα κε ςπρνθνηλσληθέο θαη 

δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο θαη ηα άηνκα κε πςειέο αλάγθεο ππνζηήξημεο. 

Η ΔΣΑκεΑ παξαθνινπζεί θαη ελώλεη ηε θσλή ηεο κε όιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επηζπκνύλ ηελ 

παύζε ησλ ερζξνπξαμηώλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ΔΙΡΗΝΗΣ.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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