STATEMENT SOS KINDERDORPEN
SITUATIE OEKRAÏNE
Miljoenen kinderen in Oekraïne dreigen alleen op te moeten groeien
Kinderen en families in Oekraïne worden zitten op dit moment in onvoorstelbare angst.
Families worden verscheurd en miljoenen kinderen lopen het risico alleen op te
groeien zonder de zorg die ze nodig hebben.
SOS Kinderdorpen roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden
totdat er een staakt-het-vuren is onderhandeld.
De 7,5 miljoen kinderen in Oekraïne zijn in direct gevaar en hebben de volledige steun
van de wereld nodig. Ieder kind heeft het recht om in een familiale setting, in een
veilige omgeving op te groeien. Voor vele kinderen in Oekraïne dreigt dit recht
gruwelijk te worden geschonden. Kinderen worden gescheiden van hun familie op het
moment dat ze hen het meest nodig hebben. Sommige ouders staan in de frontlinie,
anderen zien geen andere keuze dan met hun kinderen het land te ontvluchten, maar
worden vaak gedwongen een of meer familieleden achter te laten.
In Oekraïne wonen meer dan 160.000 kinderen die opgroeien in pleegzorg en in
jeugdzorginstellingen Naarmate de situatie verslechtert, lopen veel meer kinderen en
jongeren het risico hun ouders te verliezen en alternatieve zorg nodig te hebben.
Sinds 2003 is SOS Kinderdorpen actief in Oekraïne. Al jaren zijn we een van de weinige
organisaties die aan beide zijden van de contactlijn werken, in de regio Luhansk in
Oost-Oekraïne. We hebben vestigingen in buurlanden, waaronder Polen en Roemenië
waar steeds meer gezinnen en kinderen opgevangen worden.
SOS Kinderdorpen is opgericht om kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Europa iedereen waren verloren, te verzorgen. Naast het bieden van onderdak en
voedsel, richt SOS Kinderdorpen zich op het weer opbouwen van het vertrouwen van
kinderen in zichzelf en in de mensen om hen heen. Onze ervaring over de hele wereld
heeft ons geleerd hoe belangrijk het is voor kinderen om een goede band te hebben
met hun familie en met de mensen in hun gemeenschap om de meest vreselijke
situaties het hoofd te bieden.
Oorlog heeft een verwoestend effect op kinderen en schendt het kinderrechtenverdrag
dat voorschrijft dat kinderen veilig moeten opgroeien in een verzorgende omgeving.
Daarom vragen wij alle partijen om alle haalbare maatregelen te nemen om de
bescherming en zorg voor kinderen die worden getroffen door een gewapend conflict
te waarborgen.
We vragen iedereen die betrokken is bij de oorlog in Oekraïne om de vijandelijkheden
onmiddellijk te staken en snel tot een oplossing van het conflict te komen.

