Comunicado de Imprensa
Guerra na Ucrânia responsável por aumento de casos de crianças desaparecidas.
Bruxelas, 25 de maio de 2022 - 25de maio assinala o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.
Nesta ocasião, a MCE (Missing Children Europe) chama a atenção para o impacto da guerra russa na
Ucrânia, que colocou milhares de crianças em risco de violência, tráfico, abuso e exploração sexual e
desaparecimentos.
Hoje, a MCE lança um relatório sobre as crianças que foram dadas como desaparecidas na Ucrânia durante
os primeiros 60 dias da guerra e apela à UE e aos Estados-Membros para que prestem apoio e proteção a
todas as crianças e famílias (em risco de) desaparecimentos devido à guerra.
Durante os primeiros dois meses da guerra contra a Ucrânia, a ONG Magnólia, operadora da hotline
116000 na Ucrânia, registou um enorme aumento nos relatos de crianças desaparecidas. Foram
registados mais de 2100 casos de crianças desaparecidas dentro da Ucrânia devido a atividades
relacionadas com a guerra (em comparação com 182 casos reportados à linha de apoio durante o período
de paz em 2020). Entre estes casos, há 15 casos transfronteiriços de crianças desaparecidas enquanto
procuram segurança na UE. Uma parte destes casos deve-se simplesmente a perdas temporárias de
contacto devido a danos nas infraestruturas, mas um número significativo de casos continua por resolver.
Segundo o Gabinete do Provedor de Justiça ucraniano, 232 crianças foram mortas e 427 crianças ficaram
feridas desde o início da invasão russa da Ucrânia. O número total de crianças ucranianas, que sofreram
fisicamente durante o conflito, é impossível de apurar.
Apesar das duras condições causadas pela guerra, incluindo o não acesso ao local de trabalho, a linha de
apoio 116 000 da ONG ucraniana Magnólia não deixou de apoiar crianças e famílias desaparecidas.
Durante as primeiras semanas da guerra, os operadores da linha de apoio, que se esconderam no subsolo,
usaram os seus telemóveis para continuarem a receber relatórios e procurar crianças desaparecidas, bem
como fornecer apoio emocional a crianças e famílias.
Graças à cooperação transfronteiriça e ao apoio da MCE e da sua rede de linhas europeias 116 000, várias
crianças ucranianas que desapareceram enquanto fugiam para a segurança na UE, foram encontradas sãs e
salvas e entregues às suas famílias.
A MCE apela aos Estados-Membros e à UE a assumirem a responsabilidade de garantir a proteção dos
direitos das crianças, tanto na Ucrânia como na UE, a fim de assegurar que todas as crianças sejam
eventualmente reunidas em segurança às suas famílias. É necessário investir na capacidade da linha de
apoio 116000 na Ucrânia e nos países vizinhos para ajudar a encontrar todas as crianças e famílias que
desapareceram e continuam desaparecidas devido à guerra.
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Há muito mais a fazer para apoiar todas as crianças ucranianas em risco de desaparecerem e reuni-las com
as suas famílias. A UE e os Estados-Membros devem assumir a responsabilidade pelas crianças no seu
território e desenvolver normas comuns de registo destas crianças nas fronteiras, bem como o
acompanhamento durante o período de proteção temporária. Precisamos também de um forte investimento
na cooperação transfronteiriça para ajudar as organizações de crianças desaparecidas a localizar menores
não acompanhados que fogem da guerra na Ucrânia. - Aagje Ieven, Secretária-Geral da MCE
Leia os relatórios da MCE:
• Crianças desaparecidas na Ucrânia nos primeiros 60 dias da guerra
• Números e Tendências 2021
• Revisão Anual 2021
###
Questões à comunicação social:
Jagoda Luto,
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jagoda.luto@missingchildreneurope.eu
Nota aos Editores:
A rede de linhas telefónicas de apoio para crianças desaparecidas é gerida por organizações nacionais em
32 países da Europa. Crianças e famílias ligam para a linha telefónica europeia 116 000 para crianças
desaparecidas receberem apoio emocional, psicológico, social, jurídico e administrativo gratuito e imediato
24 horas por dia, 7 horas por dia. Fornecem igualmente um ponto de contacto central e de coordenação vital
para os casos transfronteiriços.
Sobre a MCE:

A MCE é a federação europeia de crianças desaparecidas e exploradas sexualmente, representando 31
organizações de 26 países europeus. Representamos o elo entre a investigação, as políticas e as organizações
no terreno para proteger as crianças de qualquer tipo de violência, abuso ou negligência causada ou em
resultado do desaparecimento das crianças.
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