
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ. στην Ετήσια Διάσκεψη RFL στην Ιταλία 
13 - 16 Μαΐου 2019   

Στην Κατάνη της Ιταλίας, μια πόλη σύμβολο για την εξαφάνιση, την απώλεια και την απόγνωση 
που συνοδεύουν τη μετανάστευση και την προσφυγιά, καθώς οι ελπίδες για ένα ειρηνικό και 
καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη συχνά καταλήγουν σε ένα τάφο αγνώστων στοιχείων ή σε ένα 
δισεπίλυτο «αγνοείται», πραγματοποιήθηκε η ετήσια διάσκεψη των υπηρεσιών 
Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links/RFL) του Κινήματος Ε.Σ./Ε.Η. 
για το 2019. Ο Ε.Ε.Σ. συμμετείχε στην εν λόγω διάσκεψη με την αρμόδια για θέματα RFL 
Διεύθυνση Αναζητήσεων, την οποία εκπροσώπησε η κα Μαρία Λιανδρή. 

Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής εβδομάδας ανταλλαγής απόψεων και εργαστηρίων, τα 
εμπλεκόμενα μέρη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία της επόμενης στρατηγικής RFL του 
Κινήματος, η οποία θα ψηφιστεί / υιοθετηθεί κατά την 33η Διεθνή Διάσκεψη Ε.Σ/Ε.Η., που θα 
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2019. Ενώ το βλέμμα παραμένει στραμμένο στον πόλεμο, 
στην εξαθλίωση, στη μετακίνηση, το Κίνημα Ε.Σ. / Ε.Η. προσπαθεί να ενσωματώσει τις 
προστιθέμενες εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και να εντάξει τις νέες τεχνολογίες, σε μια 
στρατηγική που προσβλέπει στη συνεργασία και στην εν γένει ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των κοινωνιών, την πρόληψη, αλλά και την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων μας να 
μπορούμε να μάθουμε τι απέγιναν οι δικοί μας και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Σε αυτό το 
πλαίσιο, για μια ακόμη φορά, οι υπηρεσίες RFL αναδεικνύονται ως η ειδοποιός διαφορά και η 
ενωτική δύναμη του Κινήματος στην προσπάθεια για ορθή προετοιμασία και αντιμετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών / καταστροφών: πρόληψη, εκπαίδευση, επικοινωνίες, ενημέρωση, 
επανασύνδεση, ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, κ.ο.κ.. 

Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του στα ειδικά εργαστήρια για την οικογενειακή επανασύνδεση, 
τους αγνοούμενους στη Μεσόγειο και την επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκαν στο 
περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, ενώ η γενικότερη αποτίμηση είναι πως η νέα 
Στρατηγική RFL αποτυπώνει την προσπάθεια, τη δέσμευση και την ελπίδα όλων των μερών του 
Κινήματος Ε.Σ./Ε.Η. για την ουσιαστική αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών, συνεργασιών 
και πρωτοβουλιών, προκειμένου για τη διασφάλιση του δικαιώματος των οικογενειών να 
παραμένουν ενωμένες, να γνωρίζουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι και να 
επανασυνδέονται μαζί τους, αλλά και να θυμούνται και να μνημονεύουν τους νεκρούς τους, 
σε οποιαδήποτε συνθήκη.  

Για περισσότερες εικόνες από τη διοργάνωση επισκεφτείτε το σύνδεσμο 
https://www.facebook.com/watch/?v=609438289534605 

Στο πολύ ωραίο συνοπτικό βίντεο που ετοίμασε ο Ιταλικός ερυθρός Σταυρός, πέρα από τις 
εργασίες του συνεδρίου, παρουσιάζεται και η επίσκεψη - φόρος τιμής των εκπροσώπων του 
RFL στο νεκροταφείο της Κατάνης, όπου βρίσκεται και το μνημείο των αγνοούμενων 
μεταναστών. 

https://www.facebook.com/watch/?v=609438289534605

