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ΟΗΕ: Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά
έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν

Π

ολλά παιδιά χωρίστηκαν από τις
οικογένειές τους στο χάος που
προκλήθηκε από την κατάληψη
της εξουσίας στο Αφγανιστάν από
τους ταλιμπάν και την αποχώρηση των
αμερικανικών δυνάμεων. Εκατοντάδες
παιδιά απομακρύνθηκαν από την χώρα
ασυνόδευτα, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.
Σύμφωνα με την Unicef και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, 300 ασυνόδευτα
παιδιά έχουν απομακρυνθεί από την Καμπούλ από τις 14 Αυγούστου.
«Περιμένουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί
καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες ταυτοποίησης», αναφέρει σε ανακοίνωση η γενική διευθύντρια της Unicef
Ενριέτα Φορ, εκφράζοντας ανησυχίες για
την κατάσταση και την ασφάλειά τους.
Πολλά παιδιά χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρρεαν προς το αεροδρόμιο της
Καμπούλ προσπαθώντας να διαφύγουν
από το Αφγανιστάν πριν από την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών
δυνάμεων στο τέλος του Αυγούστου.
Τις ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα
στην κατάληψη της εξουσίας από τους ταλιμπάν και την αποχώρησή τους, οι ΗΠΑ
απομάκρυναν 123.000 άτομα μέσω της
αερογέφυρας που στήθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ανάμεσά τους, αμερικανοί πολίτες, διερμηνείς και άλλοι άνθρωποι που μπορούσαν να λάβουν ειδική
βίζα μετανάστευσης.
Ορισμένα από τα ασυνόδευτα παιδιά
μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη προς την
Γερμανία, το Κατάρ και άλλες χώρες,
σύμφωνα με την Unicef.
«Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο αυτά τα

Η Unicef παρέχει τεχνική
υποστήριξη
στις κυβερνήσεις που έχουν
υποδεχθεί παιδιά και βοηθά
στην ταυτοποίηση των ασυνόδευτων ώστε
να βρεθούν οι
οικογένειές
τους.

παιδιά πρέπει να τρομοκρατήθηκαν όταν
βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς την οικογένειά
τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης
που επικρατούσαν στο αεροδρόμιο της
Καμπούλ ή όταν μεταφέρονταν σε πτήση
απομάκρυνσης», δήλωσε η Ενριέτα Φορ.
Τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις
οικογένειές τους είναι «από τα πιο ευάλωτα στον κόσμο», υπογράμμισε.
«Είναι ζωτικής σημασίας η ταχεία ταυτοποίησή τους και η προστασία τους κατά
την διάρκεια της διαδικασία αναζήτησης
και επανένωσης με τις οικογένειές τους»,
είπε. «Ολες οι πλευρές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού και να τα προστατεύσουν απέναντι στην κακομεταχείριση,
την παραμέληση και την βία».
Η Unicef παρέχει τεχνική υποστήριξη
στις κυβερνήσεις που έχουν υποδεχθεί

παιδιά και βοηθά στην ταυτοποίηση των
ασυνόδευτων ώστε να βρεθούν οι οικογένειές τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρεθούν ανάμεσα
σε μέλη της ευρείας οικογένειάς τους ή σε
οικογενειακό πλαίσιο, ενώ η τοποθέτησή
τους σε ιδρύματα θα πρέπει να είναι ή
ύστατη και μόνο προσωρινή λύση.
Η Ενριέτα Φορ απευθύνει έκκληση σε
όλες τις χώρες όπου αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν μέλη της οικογενείας τους
«να διευκολύνουν την επανένωση και
να εγκαταστήσουν ασφαλείς και νόμιμους μεταναστευτικούς διαύλους για τα
παιδιά αυτά, εάν αυτό λειτουργεί προς το
ύψιστο συμφέρον του παιδιού».
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με ενηλίκους
εμπιστοσύνης θα πρέπει επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, να τους επιτραπεί να παραμείνουν μαζί τους, είπε.

Ολοκληρώθηκε ο αγωγός φυσικού αερίου Nord
Stream 2 - Σε λειτουργία από τον Οκτώβριο

O

ι πρώτες παραδόσεις φυσικού
αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω του αγωγού της Βαλτικής Θάλασσας, Nord Stream 2,
πρόκειται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο
του 2021.
Όπως ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης, συγκολλήθηκε ο τελευταίος σωλήνας. Η πρώτη παράδοση φυσικού αερίου
αναμένεται τον Οκτώβριο.
Η εταιρεία Nord Stream 2 AΕ, ανακοίνωσε επίσημα ότι βυθίστηκε ο τελευταίος
σωλήνας του αγωγού ο οποίος και συνδέθηκε με το τμήμα του αγωγού που έρχεται
από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μετά και από αυτήν την σύνδεση, θα
πρέπει να γίνουν περαιτέρω προετοιμασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας του

Όπως ανακοίνωσε ο φορέας
εκμετάλλευσης, συγκολλήθηκε ο
τελευταίος σωλήνας. Η πρώτη παράδοση
φυσικού αερίου αναμένεται
τον Οκτώβριο.

αγωγού. Αναμένεται ότι η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom θα χρησιμοποιήσει για τις πρώτες παραδόσεις
φυσικού αερίου αρχικά το πρώτο σκέλος
του αγωγού το οποίο ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο.
Λόγω του αγωγού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επικρίθηκε σφοδρά τόσο στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από τις
ΗΠΑ προήλθαν απειλές κυρώσεων υπό
τον πρώην πρόεδρο Τραμπ.
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης φοβούνται μειονεκτήματα από την λειτουργία του. Υπήρξαν επίσης αντιστάσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσώπους
της αντιπολίτευσης στη Γερμανία.

