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Πρόσφυγες προσγειώνονται στην παραλία στη Λέσβο. Έχουν 
καταβάλει περίπου € 1.000 ανά άτομο και διακινδύνευσαν τη ζωή 
τους για να διασχίσουν τη θάλασσα από την Τουρκία στην Ελλάδα, 
σε μια φουσκωτή βάρκα. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους κάνοντας αυτό το ταξίδι το 2015. 
Φωτογραφία: Pablo Tosco/Oxfam GB 

 
Εισαγωγή 
Το 2015 η βία και οι συγκρούσεις ανάγκασαν 65,3* 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν 
ασφάλεια αλλού. Από  αυτούς, 21.3 εκατομμύρια 
διέσχισαν διεθνή σύνορα και έγιναν πρόσφυγες σε μια 
διαφορετική χώρα. Οι υπόλοιποι ήταν εκτοπισμένοι στο 
εσωτερικό των χωρών τους. 
Οι τρεις χώρες που ξεχωρίζουν ως σημεία εκκίνησης για 
τους πρόσφυγες του κόσμου, είναι η Συρία (4,9 
εκατομμύρια πρόσφυγες), το Αφγανιστάν (2,7 
εκατομμύρια πρόσφυγες) και η Σομαλία (1,1 εκατομμύρια 
πρόσφυγες). Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλές 
«ξεχασμένες» έκτακτες ανάγκες των προσφύγων σε όλο 
τον κόσμο, σε χώρες όπως το Μπουρούντι, η Μιανμάρ και 
η Κολομβία. Αυτές δεν δημοσιοποιούνται. 

 
Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα; 
Το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα γράφτηκε το 1940 για να βοηθήσει τα εκατομμύρια των 
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά το B’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, οι 
προσφυγικές κρίσεις δεν είναι κάτι νέο. Ωστόσο, ο απόηχος του πολέμου στο Αφγανιστάν (2001-14) και ο 
συριακός εμφύλιος πόλεμος, που ξεκίνησε το 2011, οδήγησαν στη μεγαλύτερη μετακίνηση προσφύγων στην 
Ευρώπη από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, εκατομμύρια άνθρωποι στο Νότο αντιμετωπίζουν 
επιδεινωμένη ανασφάλεια που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και την ακραία φτώχεια. Πολλοί από 
αυτούς τους ανθρώπους, μετακινούνται. 
 
Τι πρέπει να αλλάξει; 
Οι μισοί πρόσφυγες φιλοξενούνται από τις φτωχότερες χώρες, οι οποίες μοιράζονται 
μόνο το 2% του παγκόσμιου πλούτου. Εν τω μεταξύ, οι έξι πλουσιότερες χώρες 
φιλοξενούν μόνο το 9% των προσφύγων παγκοσμίως. Όλες οι χώρες θα πρέπει να 
διαδραματίσουν έναν πολύ πιο ισότιμο ρόλο για να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν θα προστατεύονται και θα 
γίνονται σεβαστά. 
 

Τι μπορείτε να κάνετε; 
 

1. Ενημερώστε: Πληροφορήστε τους άλλους για το θέμα και υποστηρίξτε τους 
για να σκέφτονται κριτικά για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.  

 
2. Αναμεταδώστε: Γίνετε δημιουργικοί και ευαισθητοποιήστε το σχολείο και 
την κοινότητά σας.  

 

3. Επηρεάστε: Πείσετε τους ιθύνοντες να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους 
ως προς την υποστήριξη των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να τραπούν σε 
φυγή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δύσκολες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες 

καθώς πλησιάζει ο χειμώνας 
στην Μπεκάα Valley του 

Λιβάνου. Οι πρόσφυγες τώρα 
αποτελούν το ένα τρίτο του 

πληθυσμού του μικροσκοπικού 
Λιβάνου. Φωτογραφία: Sam 

Cunning-ham/Oxfam GB  
*Statistics from  UNHCR 
 

Πρόσφυγες: Οι Άνθρωποι που Αναγκάζονται να Φύγουν – Οδηγός Δράσης 

http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html


www.sfyouth.eu 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ενημερώστε 
Σχεδόν όλοι θα έχουν ακούσει κάτι για τους πρόσφυγες, ώστε η 
πρόκλησή σας είναι να τους δώσετε την ευκαιρία να σκεφτούν 
κριτικά για το θέμα.  
• Δείξτε στους νέους την παρουσίαση στο PowerPoint και 

συζητήστε τα κύρια σημεία της. 
• Ζητήστε από τους νέους να χαρτογραφήσουν δημιουργικά 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, αναλύστε 
τις μαζί και προτείνετε πιθανές λύσεις. 

• Κοιτάξτε τη δραστηριότητα κριτικής σκέψης και το 
εργαστήριο μαζί με άλλους νέους. Τι μπορείτε να μάθετε; 
Μήπως σας βοηθάει να προσδιορίσετε πώς οι πρόσφυγες 
θα μπορούσαν να υποστηριχθούν καλύτερα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Η νεαρή αγωνίστρια Meera Mistry ευαισθητοποίεί τον 
κόσμο για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν, 

στο φεστιβάλ Glastonbury.  
Φωτογραφία: Marc West/Oxfam GB  

2. Αναμεταδώστε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νέοι βοηθούν να επηρεαστεί η βρετανική κυβέρνηση με μια επίσκεψή 
τους στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσουν μια δημόσια αναφορά. 
Φωτογραφία: Lisa Rutherford/Oxfam GB 
 

3. Επηρεάστε 
Προγραμματίστε γεγονότα και δραστηριότητες για 

να ευαισθητοποιήσετε την κοινότητά σας.  
• Ευαισθητοποιήστε κόσμο: Μάθετε περισσότερα για 

ένα έργο για πρόσφυγες στην κοινότητά σας. Πώς 
θα μπορούσατε να ευαισθητοποιήσετε τους νέους 
για την εργασία τους και να τους ενθαρρύνετε να 
τους υποστηρίξουν; 

• Οργανώστε ένα γεγονός: Για παράδειγμα, 
διοργανώστε μια γιγαντιαία φωτογράφηση ή να 
κάνετε μια ταινία για να τη δείξετε στο σχολείο. 
Αποφασίστε τα βασικά μηνύματα που θέλετε να 
περάσετε. 

• Διαδώστε το μήνυμά σας ευρύτερα: Προσκάλεσε 
τον Τύπο, τους γονείς και άλλα σχολεία στην 
εκδήλωσή σας. Γράψτε γι’ αυτό στο σχολικό 
ενημερωτικό δελτίο, στο blog ή στην ιστοσελίδα 
σας.  

Φροντίστε οι ενέργειές σας να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και 
προσπαθήστε να επηρεάσετε τους ιθύνοντες. Δείξτε τους πόσο 
φροντίζετε για την υποστήριξη των ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να φύγουν:  
• Γράψετε μια πειστική επιστολή σε έναν πολιτικό ή τοπικό 

αντιπρόσωπο ζητώντας τους να κάνουν περισσότερα για 
τους πρόσφυγες. Στην επιστολή, που δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τη μία σελίδα, θα πρέπει να παρουσιάζονται τα 
σημεία με σαφήνεια και πειστικότητα. Μπορείτε επίσης να 
ζητήσετε από τοπικές ή εθνικές επιχειρήσεις ή ηγέτες της 
εκπαίδευσης να σας υποστηρίξουν. 

• Δώστε το παράδειγμα: Γίνετε εθελοντές για ένα έργο για 
πρόσφυγες και χρησιμοποιήστε την εμπειρία σας για να 
επηρεάσετε τους άλλους να συμμετάσχουν.   

 
Περισσότερες Ιδέες για Δράση: 
 
• Οργανώστε μια προβολή ταινίας και 
δώστε την ευκαιρία στους νέους να 
συζητήσουν και να προβληματιστούν. 
Υπάρχουν προτάσεις εδώ και εδώ. 
• Η ξενοφοβία και η ρητορική μίσους, 
www.nohatespeechmovement.org/ 
• Κάντε μια έρευνα για τους οργανισμούς 
που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και 
οργανώστε έναν έρανο για έναν 
οργανισμό του οποίου τις αρχές και τα 
έργα υποστηρίζετε.  
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http://www.laces.org/blog/7-great-films-current-refugee-crisis/
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