ΞΑΝΑ
ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Η
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 502 ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2000
Να ενημερωθεί διεξοδικά για όλα
τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση
της εξαφάνισης 502 παιδιών
Αλβανών Ρομά από το κρατικό
ίδρυμα Αγία Βαρβάρα στις αρχές
της δεκαετίας του 2000 ζητά η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Όπως αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, με
έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή «μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε να ενημερωθεί διεξοδικά γι’ αυτό
το ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα» και «ήδη, ζήτησε να
πληροφορηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αν για το
ζήτημα έχει κινηθεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία και σε ποιο
στάδιο βρίσκεται αυτή».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση της
βουλευτίνας της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη, η οποία με τη σειρά
της επικαλούταν παρατηρήσεις για την Ελλάδα από την Επιτροπή
του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Η Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2012
μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Υπόθεση Αγίας Βαρβάρας: Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την
προηγούμενη ανησυχία της, η οποία αφορά την περίπτωση των 502
από τα 661 Αλβανών Ρομά παιδιών του δρόμου, τα οποία σύμφωνα
με πληροφορίες εξαφανίστηκαν, αφού τοποθετήθηκαν την περίοδο
1998 – 2002 στο ελληνικό ίδρυμα για παιδιά Αγία Βαρβάρα και
ιδιαίτερα ανησυχεί το γεγονός ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν

διερευνήθηκαν από τις αρχές του κράτους – μέλους.
»Η Επιτροπή ζητάει επειγόντως από το κράτος – μέλος να
συνεργαστεί με τις αλβανικές αρχές, με στόχο να δημιουργηθεί
άμεσα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να διερευνηθούν
αυτές οι περιπτώσεις, έτσι ώστε να βρεθούν τα αγνοούμενα
παιδιά, σε συνεργασία με τους Συνηγόρους του Πολίτη των δύο
κρατών και με σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και να καταλογισθούν οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες
των εμπλεκομένων, πριν η πάροδος του χρόνου δημιουργήσει
δυσκολίες στην εξακρίβωση των γεγονότων.
»Η Επιτροπή συστήνει επίσης στο κράτος – μέλος να υιοθετήσει
μια ολοκληρωμένη πολιτική για να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις
των δικαιωμάτων των παιδιών του δρόμου, ώστε να προλάβει
επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».
Η βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί από τον υπουργό
Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εξωτερικών σε ποιες ενέργειες
προέβησαν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ, τον Μάιο
του 2012, κατά την οποία η ελληνική αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης,
για το θέμα αυτό, είχε δηλώσει:
«Τον Απρίλιο του 2004, δημοσιεύθηκε έκθεση για την εξαφάνιση
περίπου 500 παιδιών Ρομά αλβανικής καταγωγής που είχαν
τοποθετηθεί στο Ίδρυμα Αγία Βαρβάρα και, το 2007, όλα τα
έγγραφα και πληροφορίες για την υπόθεση προωθήθηκαν στις
δημόσιες αρχές για τις ενέργειες τους. Όμως, πρέπει να
αναγνωρισθεί ότι έκτοτε δεν έγινε καμία ενέργεια».
Ο κ. Αθανασίου στο έγγραφό του προς την βουλευτή αναφέρει ότι
σύντομα θα την πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες θα
προβεί. Ο υπουργός ενημερώνει ακόμα ότι έχουν υποβληθεί δύο
ευρωπαϊκά προγράμματα προς έγκριση, με θέμα, πρώτον,
ασυνόδευτα ανήλικα και δεύτερον, θυματοποίηση ανηλίκων.

Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι

