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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκατάςταςθ των Οικογενειακών Δεςμών (Restoring Family Links) - Το Διεκνζσ
Δίκτυο RFL και θ Διεφκυνςθ Αναηθτιςεων Ε.Ε.Σ. προςαρμόηονται ςτα νζα δεδομζνα
Αυτζσ τισ δφςκολεσ ϊρεσ, όπου θ ανάγκθ αγγίηει όλουσ μασ, ο Ε.Ε.Σ. καλείται, ακόμθ μία φορά, ςτθν
πρϊτθ γραμμι τθσ προςφοράσ. Υπό τθ ςκιά τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 ωςτόςο, θ
ανκρωπιςτικι δράςθ, αναγκαςτικά αναπροςαρμόηεται, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν προςταςία, τόςο
εκείνων που προςφζρουν με παρρθςία -Εκελοντϊν και Στελεχϊν- όςο και των επωφελοφμενων. Μζλθμα
και προτροπι του Προζδρου, Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι εξάλλου, υπιρξε θ
ςυςτράτευςθ των δυνάμεων του Ε.Ε.Σ, για τθν προάςπιςθ καταρχάσ, του Δικαιϊματοσ όλων ςτθ Ζωι και
ςτθν Υγεία!
Η επιβεβλθμζνθ τιρθςθ μετρικϊν αποςτάςεων και ο γενικευμζνοσ περιοριςμόσ των μετακινιςεων, αλλά
και οι τραγικζσ εξελίξεισ ςε χϊρεσ κοντινζσ, όπωσ θ Ιταλία, καταδεικνφουν τθν επικοινωνία: από το απλό
καλθμζρα και τθ διαπεραίωςθ κακθμερινϊν λειτουργιϊν και υποχρεϊςεων, μζχρι το «τελευταίο αντίο»,
που θ νζα λυπθρι ςυνκικθ κζλει να απευκφνεται από απόςταςθ, ωσ κεμελιϊδθ ανάγκθ και παράγοντα
ψυχικισ δφναμθσ και αντοχισ. Ενϊ θ ανθςυχία για τουσ δικοφσ μασ και θ ανάγκθ να διατθρθκοφν ενεργοί
οι κοινωνικοί δεςμοί, ςε καιροφσ που απαιτοφν απόςταςθ και απομόνωςθ, επικρατοφν ςτο διεκνζσ
προςκινιο, οι τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτθν περιοχι μασ ςθμαίνουν ταυτόχρονα, νζεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ
ςτον τομζα του μεταναςτευτικοφ/προςφυγικοφ.
Το Διεκνζσ Δίκτυο Αποκατάςταςθσ Οικογενειακών Δεςμών (Restoring Family Links - RFL),
αναγνωρίηοντασ τθν πανδθμία ωσ καταςτροφικό ςυμβάν
και τθ μεταναςτευτικι πίεςθ ωσ επείγουςα κατάςταςθ,
προχϊρθςε ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλων προετοιμαςίασ
για ζκτακτθ κινθτοποίθςθ και εξζδωςε κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ (20/03/2020), για τθν αναπροςαρμογι των
δράςεων RFL, με γνϊμονα τθν προςταςία όλων.
Η Διεφκυνςθ Αναηθτιςεων Ε.Ε.Σ, βριςκόμενθ ςε ανοιχτι
ςφνδεςθ με το Διεκνζσ Δίκτυο RFL, ακολουκϊντασ τισ
οδθγίεσ του, αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εγχϊριεσ
ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, πάντα ςε ςυντονιςμό με τουσ
Τομείσ του Ε.Ε.Σ. και με τθν πλιρθ ςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ,
επαναπροςδιορίηει τθ δράςθ τθσ. Λαμβάνει μζτρα για
αποφυγι τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ COVID-19, αλλά διατθρεί
ςτισ προτεραιότθτζσ τθσ τθν προάςπιςθ
Δικαιωμάτων, όπωσ θ Διατήρηςη τησ
Συνοχήσ τησ Οικογένειασ, θ Επικοινωνία
και θ Ενημέρωςη. Ακροιςτικά προσ τθν
πίεςθ των αιτθμάτων που ςυνδζονται με
το μεταναςτευτικό / προςφυγικό μάλιςτα,
δζχεται και τα πρϊτα αιτιματα
«διαπίςτωςθσ υγείασ / τρζχουςασ
κατάςταςθσ" ςυνεπεία τθσ πανδθμίασ,
κακϊσ όλο και περιςςότεροι φαίνεται να
δυςκολεφονται να επικοινωνιςουν με
τουσ δικοφσ τουσ ςτο εξωτερικό.

Προςβλζποντασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ, μακροπρόκεςμθσ, ςτακερισ και αςφαλοφσ
πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ RFL όλων όςοι ζχουν ανάγκθ, οι Αναηθτιςεισ διερευνοφν εναλλακτικά
ςενάρια και λφςεισ, αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ κωράκιςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν και προχωροφν ςε
ενζργειεσ ςχετικά.

Η Διεφκυνςθ Αναηθτιςεων προετοιμάηεται και υπόςχεται να προςπακιςει, με όλεσ τθσ τισ δυνάμεισ, να
προλάβει το χωριςμό των οικογενειϊν, κατά τθ διοικθτικι ι ιατρικι διαχείριςι τουσ, να κρατιςει ενεργι
τθ ςφνδεςθ όλων με τουσ αγαπθμζνουσ τουσ, να ςτθρίξει τθν ανκρϊπινθ επαφι και επικοινωνία, ακόμθ
και ςτισ πιο δφςκολεσ ϊρεσ. Τονίηοντασ, πωσ θ ςθμερινι κρίςθ δεν κα πρζπει να γίνει και κρίςθ των
ανκρωπίνων ςχζςεων, καλεί όλουσ, ςε πείςμα των καιρϊν, να μείνουμε ενωμζνοι, κοινωνικά ςυνδεμζνοι,
αλλθλζγγυοι και δυνατοί.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ζκτακτθ κινθτοποίθςθ του Δικτφου RFL και των
Αναηθτιςεων επιςκεφτείτε το www.familylinks.icrc.org

