
ECPAT в ЕВРОПЕ: Мы должны защитить жизни Украинских детей от 
войны и ее последствий! 

Мы призываем правительства по всей Европе принять незамедлительные меры для гарантии 
соблюдения прав детей, пострадавших в этом конфликте. 

пресс	релиз

ЕВРОПА	—	Мир был потрясен ничем не спровоцированным и неоправданным нападением на
Украину и ее народ. Эта война привела не только к гибели множества граждан, в том числе и детей, но и к 
массовому бегству целых семей из своих домов, пытающихся спастись от боевых действий. По данным 
УВКБ ООН, в настоящее время в странах, граничащих с Украиной, находят убежище не менее полутора 
миллионов человек. По оценкам Организации Объединенных Наций и других организаций по делам 
беженцев, число людей, спасающихся от вторжения, составляет от 4 до 7 миллионов человек. По 
последним данным Минздрава Украины, погибли не менее 36 детей. 

Все члены ECPAT в Европе, присоединившиеся к этому заявлению, работающие на национальном и 
международном уровнях над прекращением сексуальной эксплуатации и торговли детьми, глубоко 
обеспокоены угрозами с которыми сталкиваются дети, находящиеся в настоящее время в Украине или 
спасающиеся от войны: физический ущерб, гибель людей, потерю семьи, тяжелые эмоциональные 
страдания, прерванное образование, а также отсутствие безопасного жилья. Война серьезно затрудняет их 
доступу к еде, воде, крову, медицинскому обслуживанию и психосоциальной поддержке. 

Эта война представляет собой беспрецедентную угрозу для всех пострадавших, особенно для самых 
уязвимых слоев населения — детей. В любом конфликте дети остаются теми, кто испытывает наибольший 
физический и эмоциональный ущерб. Мы глубоко обеспокоены насилием, которому они подвергаются. 
Мы встревожены нарушениями их прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (КПР). 
Международное гуманитарное право требует от всех защищать жизнь гражданских лиц. КПР ООН 
дополнительно требует, чтобы государства принимали все возможные меры для обеспечения защиты 
детей, пострадавших от вооруженных конфликтов. Их права должны быть соблюдены. 

С началом этой войны члены нашей организации и союзники в Украине, Польше, Румынии, Венгрии, 
Молдове и по всей Европе поддерживают тысячи украинских детей и семей, спасающихся от войны и 
ищущих защиты. 

Согласно сообщениям членов нашей организации, среди беженцев много беспризорных детей. В хаосе не 
хватает информации о пропавших детях в Украине или в соседних странах. Несопровождаемые и 
беспризорные дети особенно уязвимы и становятся жертвами торговли людьми, жестокого обращения и 
сексуальной эксплуатации. Их безопасность и защита должны быть приоритетом! 

Члены ECPAT в Европе, присоединившиеся к этому заявлению, призывают правительства по всей Европе, 
Европейскую комиссию, гражданские организации и гуманитарные миссии принять незамедлительные 
меры для быстрого выявления и размещения беспризорных детей в безопасных, комфортных и 
контролируемых условиях с полным доступом к медицинским услугам, образовательнию и 
психосоциальной поддержке, включая немедленное назначение попечителя или быстрое восстановление 
контактов с их родителями или опекунами. 

Напоминаем: звоните по бесплатному номеру телефона 116-000 Горячая линия для пропавших безвести детей.  



Для получения информации для СМИ, пожалуйста, обращайтесь: 

Altin Hazizaj (он/он), ECPAT Албания, член Международного совета ECPAT по Восточной Европе, 
Электронная почта: altin.hazizaj@crca.al (языки: албанский, английский, французский и итальянский) 

Carrie van der Kroon (она/она), ECPAT, Нидерланды, член Международного совета ECPAT по Западной Европе, 
Электронная почта: c.vanderkroon@defenceforchildren-ecpat.nl (языки: голландский, английский и испанский) 

Это сообщение одобрено членами ECPAT International в следующих странах: 

Ассоциация социальной поддержки молодежи ARSIS (Греция) 
CRCA / ECPAT Албания 
Кризисный центр «Забота», Казахстан 
Защита детей – ECPAT Нидерланды 
ECPAT Bulgaria - Общество безпризорных детей 
ECPAT Австрия 
ECPAT Бельгия 
ECPAT Франция 
ECPAT Германия 
ECPAT Италия 
ECPAT Люксембург 
ECPAT Норвегия 
ECPAT Португалия 
ECPAT Швеция 
ECPAT Великобритания 
Фонд расширения прав и возможностей детей, Польша 
Первое детское посольство в мире Megjashi, Северная Македония 
Фонд Хинталовон, Венгрия 
Журналисты за права человека, Северная Македония 
Ла Страда Молдова 
Сеть организаций для детей Сербии 
NGO Isiqbolli Avlod, Узбекистан 
Фонд общественного здравоохранения Грузии 
Сана Сезим, Казахстан 
Спасите детей, Финляндия 
Тартуский центр поддержки детей, Эстония 



ECPAT у ЄВРОПІ: Ми маємо захистити життя Українських дітей від війни 
та її наслідків! 

Ми закликаємо уряди по всій Європі вжити негайних заходів що до забезпечення дотримання 

прав дітей, які постраждали в цьому конфлікті. 

прес реліз 
 
ЄВРОПА — Світ був вражений нічим не спровокованим та невиправданим нападом на Україну та її народ. 
Ця війна призвела не тільки до загибелі безлічі громадян, у тому числі й дітей, а й до масової втечі цілих 
сімей зі своїх будинків, які намагаються врятуватися від бойових дій. За даними УВКБ ООН, нині в країнах, 
що межують з Україною, знаходять притулок не менш як півтора мільйона людей. За оцінками Організації 
Об'єднаних Націй та інших організацій у справах біженців, кількість людей, які рятуються від вторгнення, 
становить від 4 до 7 мільйонів людей. За останніми даними МОЗ України, загинуло не менше 36 дітей.  
 
 
Усі члени ECPAT у Європі, які приєдналися до цієї заяви, що працюють на національному та міжнародному 
рівнях над припиненням сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми, глибоко стурбовані загрозами, з якими 
стикаються діти, які перебувають в Україні або рятуються від війни: фізичні збитки, втрату членів сім'ї, тяжкі 
емоційні страждання, перервану освіту, а також відсутність безпечного житла. Війна серйозно ускладнює їх 
доступ до їжі, води, даху над головою, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки. 
 
Ця війна є безпрецедентною загрозою для всіх постраждалих, особливо для найуразливіших верств 
населення — дітей. У будь-якому конфлікті діти зазнають найбільших фізичних та емоційних збитків. Ми 
глибоко стурбовані насильствем, яке вони зазнають. Ми стурбовані порушеннями їхніх прав відповідно до 
Конвенції ООН про права дитини (КПР). Міжнародне гуманітарне право вимагає від усіх захищати життя 
людей. КПР ООН додатково вимагає, щоб держави вживали всіх можливих заходів для забезпечення 
захисту дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Їхні права мають бути дотримані. 
 
З початком цієї війни члени нашої організації та союзники в Україні, Польщі, Румунії, Угорщині, Молдові та 
по всій Європі підтримують тисячі українських дітей та сімей, які рятуються від війни та шукають захисту. 
 
Згідно з повідомленнями членів нашої організації, серед біженців є багато безпритульних дітей. У хаосі не 
вистачає інформації про зниклих дітей в Україні чи сусідніх країнах. Несупроводжувані та безпритульні діти 
особливо вразливі та стають жертвами торгівлі людьми, жорстокого поводження та сексуальної 
експлуатації. Їх безпека та захист мають бути пріоритетом! 
 
Члени ECPAT у Європі, що приєдналися до цієї заяви, закликають уряди по всій Європі, Європейську комісію, 
громадські організації та гуманітарні місії вжити негайних заходів що до швидкого виявлення та розміщення 
безпритульних дітей у безпечних, комфортових та контрольованих умовах з повним доступом до медичних 
послуг, освіти та психосоціальної підтримки, включаючи негайне призначення опікуна або швидке 
відновлення контактів з їхніми батьками чи опікунами. 
 
Нагадуємо: телефонуйте за безкоштовним номером телефону 116-000 Гаряча лінія для зниклих безвісти 
дітей або 116-111 Телефони довіри для дітей, доступні у 32 європейських країнах, щоб повідомити про 
зниклу або дитину яка зазнала експлуатації, а також попросити допомоги для дитини.  



Для отримання інформації для ЗМІ, будь ласка, звертайтесь: 
 
Altin Hazizaj (він), ECPAT Албанія, член Міжнародної ради ECPAT зі Східної Європи, 
Електронна пошта: altin.hazizaj@crca.al (мови: албанська, англійська, французька та італійська) 
 
Carrie van der Kroon (вона), ECPAT, Нідерланди, член Міжнародної ради ECPAT із Західної Європи, 
Електронна пошта: c.vanderkroon@defenceforchildren-ecpat.nl (мови: голландська, англійська та іспанська) 
 
 
Це повідомлення схвалено членами ECPAT International у таких країнах: 
 
Асоціація соціальної підтримки молоді ARSIS (Греція) 
CRCA / ECPAT Албанія 
Кризовий центр «Турбота», Казахстан 
Захист дітей – ECPAT Нідерланди 
ECPAT Bulgaria - Товариство безпритульних дітей 
ECPAT Австрія 
ECPAT Бельгія 
ECPAT Франція 
ECPAT Німеччина 
ECPAT Італія 
ECPAT Люксембург 
ECPAT Норвегія 
ECPAT Португалія 
ECPAT Швеція 
ECPAT Великобританія 
Фонд розширення прав та можливостей дітей, Польща 
Перше дитяче посольство у світі Megjashi, Північна Македонія 
Фонд Хінталовон, Угорщина 
Журналісти за права людини, Північна Македонія 
Ла Страда Молдова 
Мережа організацій для дітей у Сербії 
NGO Isiqbolli Avlod, Узбекистан 
Фонд громадської охорони здоров'я Грузії 
Сана Сезім, Казахстан 
Врятуйте дітей, Фінляндія 
Тартуський центр підтримки дітей, Естонія  
Діти не для насильства, Білорусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




