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Σκεφτείτε κριτικά για το θέμα της Μετανάστευσης – Επιπλέον 
Πληροφορίες  

Η κατάσταση των προσφύγων είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. 
Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί έχουν ισχυρές και συχνά 
αντικρουόμενες απόψεις. Εδώ θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων, 
συμπεριλαμβανομένων ενός παιχνιδιού ερωτήσεων, 
εργαστηρίων και δραστηριοτήτων κριτικής σκέψεις.  
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Η κατάσταση των προσφύγων είναι ένα αμφιλεγόμενο 
ζήτημα. Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί έχουν ισχυρές και 
συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Για μερικούς 
ανθρώπους η μετανάστευση είναι ευκαιρία, ενώ για 
άλλους είναι απειλή. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να μην 
είναι προκατειλημμένοι για αυτό το θέμα, με τον ένα ή 
με τον άλλο τρόπο. Ο σκοπός αυτής της ενότητας δεν 
είναι να δώσει απαντήσεις, αλλά να μοιραστεί μερικές 
ιδέες που μπορεί να έχετε συναντήσει ήδη σε σχολικά 
μαθήματα, συγκεκριμένα στην Ιστορία, και να σας 
ζητήσει να σκεφτείτε κριτικά. Παρακαλώ προσπαθήστε 
να διαβάσετε όσο το δυνατό περισσότερα για τους 
πρόσφυγες, συζητήστε το με όσους περισσότερους 
ανθρώπους μπορείτε και ακολουθήστε όποια νομίζετε 
ότι είναι η πιο σωστή δράση. 

Ελευθερίες του 21ου αιώνα - ωστόσο δεν υπάρχει ελευθερία για μετακίνηση ανάμεσα στις χώρες 

Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης υποστηρίζουν 
ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών ενθαρρύνει την οικονομική 
ανάπτυξη και είναι καλή για όλους.  

Οι άνθρωποι που μιλούν για την παγκοσμιοποίηση συχνά μιλούν για τέσσερις ελευθερίες και το 
πώς αυτές οι ελευθερίες κάνουν τις χώρες πιο διασυνδεδεμένες.  

Ελευθερία για μετακίνηση Κεφαλαίου μεταξύ των χωρών (κεφάλαια είναι τα χρήματα που 
επενδύονται σε επιχειρήσεις): οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αγοράζουν μετοχές ή να επενδύουν 
τα χρήματά τους σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου. Το χρήμα κινείται ελεύθερα και γρήγορα μεταξύ 
των χωρών.  

Ελευθερία για μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών (τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
είναι τα πράγματα που αγοράζουμε και πουλάμε): είμαστε ελεύθεροι να αγοράζουμε και να 
πωλούμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Οι φόροι εισαγωγών και εξαγωγών έχουν μειωθεί δραματικά 

Ιρλανδοί πολίτες υποδέχονται τους πρόσφυγες, 
Sandymount Strand, Σεπτέμβριος 2015.  

Φωτογραφία: Steve Kingston/Oxfam Ireland  
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ή εξαφανίστηκαν. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα, μπορείτε να επιβεβαιώσετε 
ότι σε όλες τις χώρες τα προϊόντα που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε προέρχονται σχεδόν από 
παντού.  

Ελευθερία για μετακίνηση γνώσης και ιδεών μεταξύ των χωρών ( η γνώση και οι ιδέες είναι όλα 
τα πράγματα που γνωρίζουμε): η γνώση και οι πληροφορίες μεταφέρονται άμεσα σε όλο τον κόσμο 
μέσω του διαδικτύου. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες σε μία χώρα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σχεδόν αμέσως σε μια έρευνα άλλων επιστημόνων που προέρχονται από μια άλλη χώρα.  

Ελευθερία μετακίνησης για εργασία μεταξύ των χωρών (η εργασία σχετίζεται με τους ανθρώπους 
και τη δουλειά που κάνουν): Οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν παντού στον κόσμο 
για σκοπούς διαβίωσης και εργασίας. Οι άνθρωποι, συνήθως, εργάζονται στη χώρα στην οποία είναι 
πολίτες ή σε μια χώρα όπου έχουν ειδική άδεια για να ζήσουν. Υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα για να 
ελέγχουν την κυκλοφορία των ανθρώπων.  

• Γιατί νομίζετε ότι το κεφάλαιο, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και η γνώση μπορούν να 
μετακινούνται ελεύθερα σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν; 

Μια σύντομη ιστορία των χωρών και των συνόρων τους: Από τη Βεστφαλία στις Βερσαλλίες 

Το 1648 η Συνθήκη της Βεστφαλίας έληξε τον Τριακονταετή Πόλεμο. Η Συνθήκη εισήγαγε την αρχή 
ότι κάθε μεμονωμένη χώρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να κυβερνά το έδαφός της και ότι οι άλλες 
χώρες δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των γειτόνων τους. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της 
σύγχρονης χώρας ή του «εθνικού κράτους» - ανεξάρτητο και υπεύθυνο να διαχειρίζεται τις 
υποθέσεις του. 

Στο 18ο και 19  αιώνα πολλές χώρες ήταν επίσης αυτοκρατορίες. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν 
τη Βρετανική Αυτοκρατορία, τη γαλλική αυτοκρατορία, την Πορτογαλική Αυτοκρατορία, τη Ρωσική 
Αυτοκρατορία, την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και την Οθωμανική (Τουρκική) Αυτοκρατορία. 
Αυτά ήταν τεράστια και ποικίλα πολυ-εθνικά κράτη. Για παράδειγμα, ένα άτομο θα μπορούσε να 
ταξιδέψει από τη Βαγδάτη στο Βελιγράδι χωρίς να φύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η αρχή του εθνικισμού αναπτύχθηκε. Αυτή δήλωνε ότι τα σύνορα 
μιας χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο άτομα που έχουν κοινή γλώσσα και κοινό πολιτισμό. 
Αυτό ήταν κακό για τις αυτοκρατορίες, καθώς ήταν πολυεθνικές, αλλά καλό για τα εθνικά κράτη. Για 
παράδειγμα, η Πολωνία αναδείχθηκε ως η χώρα του πολωνικού λαού και όχι μια επαρχία της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας.  

Η Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919 έληξε επισήμως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία από τις 
αρχές της ήταν ο εθνικισμός. Η Συνθήκη δημιούργησε νέες χώρες που αντανακλούσαν αυτή την 
αρχή, για παράδειγμα την Τσεχοσλοβακία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία που 
δημιουργήθηκαν από την αυστρο-ουγγρική και ρωσική Αυτοκρατορία. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών 
σηματοδότησε την αρχή του τέλους των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και χώρισε την 
Αυστροουγγρική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μικρότερα εθνικά κράτη.  
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Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το δικαίωμα των λαών να έχουν δικές τους χώρες, ελεύθερες και 
ανεξάρτητες από τις άλλες τις χώρες, είναι καλό. Ωστόσο, είναι ο εθνικισμός πάντα καλός; 

Καλό: Οι άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια γλώσσα και πολιτισμό μπορούν να αποφασίσουν από 
μόνοι τους για την κυβέρνησή τους. Ένα κράτος-έθνος είναι συνεκτικό, καθώς οι άνθρωποί του 
έχουν παρόμοια υπόβαθρα. Οι άνθρωποι δεν κυριαρχούνται από ανθρώπους που προέρχονται από 
διαφορετικό υπόβαθρο και ζουν σε πολύ μακρινές πρωτεύουσες.  

Κακό: Το κράτος-έθνος περιλαμβάνει ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια γλώσσα και τον ίδιο 
πολιτισμό. Αλλά, την ίδια στιγμή, αποκλείει τους ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια γλώσσα ή 
πολιτισμό. Οι αποκλεισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι μειονότητες που ζουν εντός των συνόρων 
ενός κράτους έθνους ή άτομα που ζουν σε άλλα έθνη-κράτη. Μερικοί άνθρωποι αποκτούν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εθνικής υπηκοότητας, ενώ άλλοι όχι. Αυτή η διαδικασία είναι 
συχνά δύσκολη και ασυνεπής. Για παράδειγμα, τα σύνορα πολλών εθνικών κρατών βγάζουν 
βιαστικά συμπεράσματα, και πολλά «έθνη» έχουν αρνηθεί το δικό τους κράτος. Για παράδειγμα, 35 
εκατομμύρια Κούρδοι ζουν στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν και την Αρμενία. Δεν έχουν δικό 
τους έθνος-κράτος.  

Σημείο Σκέψης: Είναι αυτή η σύντομη ιστορία των χωρών σημαντική για την εξήγηση των 
σύγχρονων προσφυγικών κρίσεων; Γιατί; 

Ένας κόσμος χωρίς διαβατήρια 

Κάθε φορά που ταξιδεύουμε σε μια άλλη χώρα θα 
πρέπει να έχουμε μαζί μας το διαβατήριο ή την 
ταυτότητά μας. Το να είμαστε πολίτες του έθνους-
κράτους σημαίνει ότι αυτόματα έχουμε το 
δικαίωμα να ζήσουμε στη χώρα μας, αλλά δεν 
έχουμε το αυτόματο δικαίωμα να εισέλθουμε σε 
άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, τα ταξιδιωτικά μας 
έγγραφα ελέγχονται στα σύνορα των χωρών που 
επιθυμούμε να επισκεφθούμε. 

Τα διαβατήρια για όλους είναι μια σχετικά νέα 
καινοτομία.1 

Υπάρχει μια μακρά ιστορία βασιλέων που 
εξέδιδαν διαβατήρια και υπόσχονταν ασφαλή διάβαση μέσω των βασιλείων τους, σε μικρούς 
αριθμούς ανθρώπων. Αυτά συχνά υπογράφονταν από το βασιλιά και εκδίδονταν σε άτομα όπως 
τους πρεσβευτές και τους ηγέτες της εκκλησίας. Η λέξη διαβατήριο σημαίνει κυριολεκτικά «το 
ασφαλές πέρασμα μέσω θύρας».  

                                                       

1 Photo credit: "Europe 1648 westphal 1884" by Robert H. Labberton - University of Texas Library From "An Historical 
Atlas Containing a Chronological Series of One Hundred and Four Maps, at Successive Periods, from the Dawn of History 
to the Present Day." by Robert H. Labberton. Sixth Edition. 1884. 

Ένας χάρτης της Ευρώπης το 1648 μετά τη Συνθήκη της 
Βεστφαλίας. Φωτογραφία: δείτε την υποσημείωση  
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Ωστόσο, δεν υπήρχαν νόμοι που έλεγαν ότι ένα συνηθισμένο άτομο πάντα έπρεπε να έχει 
διαβατήριο για να ταξιδέψει. Στην ιστορία, το να ταξιδεύεις ήταν δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά τα 
διαβατήρια δεν απαιτούνταν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι σιδηροδρομικές και 
θαλάσσιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν ραγδαία και τα ταξίδια σε άλλες χώρες έγιναν πιο 
συχνά. Οι άνθρωποι ταξίδευαν συνήθως χωρίς διαβατήρια και μετακινούνταν μεταξύ των χωρών 
χωρίς να ελέγχονται ή να καταγράφονται στα σύνορα. Όταν οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες 
επισκέφθηκαν τα τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας για το «Grand Tour» ταξιδέψαν χωρίς 
διαβατήρια.  

Ο έλεγχος της μετανάστευσης στη Βρετανία εισήχθη για πρώτη φορά το 1905, κυρίως για να 
αποτραπεί η ανεξέλεγκτη άφιξη των Εβραίων προσφύγων από τη Ρωσία. Μέχρι την ημερομηνία 
αυτή ο καθένας θα μπορούσε να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να ελεγχτεί η ταυτότητά του. 
Τα έγγραφα ταυτότητας και τα διαβατήρια έγιναν για πρώτη φορά υποχρεωτικά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εισήχθησαν για την προστασία της 
εθνικής ασφάλειας. Το τυποποιημένο «στυλ βιβλίου» διαβατήριο εκδόθηκε από την Κοινωνία των 
Εθνών και από τις περισσότερες χώρες το 1920.  

Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σχετικά ελεύθερα και χωρίς διαβατήρια κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας. Το να απαιτείται το σύγχρονο διαβατήριο από όλους ισχύει για λίγο 
περισσότερο από 100 χρόνια.  

Σημείο Σκέψης: Υπάρχει σχέση μεταξύ της αύξησης των κρατών και την εισαγωγή των διαβατηρίων; 
Υπάρχει σχέση μεταξύ της βελτίωσης των μεθόδων του ταξιδιού (π.χ. τρένα και πλοία) και την 
εισαγωγή των διαβατηρίων; 

Η Μετανάστευση στην ιστορία 

Η μετανάστευση έχει παρατηρηθεί σε όλη την 
ανθρώπινη ιστορία. Οι άνθρωποι πάντα μετακινούνταν 
μεταξύ χωρών και πέρα από τα σύνορα για να 
αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, να διεξάγουν πολέμους 
και να ξεφύγουν από τις διώξεις.  

Αυτή είναι μια σύντομη ιστορία των σημαντικών 
ανθρώπινων μεταναστεύσεων. Θα μπορούσατε να 
μάθετε περισσότερα για κάθε παράδειγμα ή να 
ερευνήσετε άλλα παραδείγματα. 

 Υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ αυτών των μετακινήσεων; 
Υπάρχει μια κοινή αιτία ή γεγονότα που συνδέονται με 
την ανθρώπινη μετανάστευση ή το κάθε ένα από τα 
παραδείγματα είναι μοναδικό στην ιστορία; 

 

Διαβατήριο της Νέας Ζηλανδίας από το  1915. 
Credit: By Topshirilgan (Own work) [CC BY-SA 4.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons 
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Το εμπόριο 
σκλάβων του 
Ατλαντικού 

16ος - 19ος αιώνας 

Κάπου μεταξύ στα 11 - 15 εκατομμύρια Αφρικανοί συνελήφθησαν και 
αναγκάστηκαν βίαια να μεταναστεύσουν από τη Δυτική Αφρική προς τη Νότια 
Αμερική, την Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική ως σκλάβοι.  

Το εμπόριο σκλάβων του Ατλαντικού έχει επηρεάσει και διαμορφώσει 
σημαντικά τις οικονομίες και τους πολιτισμούς όλων των χωρών της Αφρικής 
και της Αμερικής, και οι επιπτώσεις του παραμένουν μέχρι σήμερα.  

Ευρωπαϊκή 
μετανάστευση 
στις ΗΠΑ 

1820 – 1920 

Πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ κατά κύριο 
λόγο για να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιούργησε 
εγκαταστάσεις στο νησί Ellis  της Νέας Υόρκης το 1892 για τις νέες αφίξεις. 
Σήμερα, το ένα τρίτο των πολιτών των ΗΠΑ (ή 100 εκατομμύρια άτομα) 
κατάγονται από μετανάστες που έφτασαν πρώτοι στο νησί Ellis.  

Η μετανάστευση έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική για την οικονομία των ΗΠΑ 
και βοήθησε να γίνουν οι ΗΠΑ μια παγκόσμια υπερδύναμη.  

Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος  

1939 - 1945  

Ο επανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών συνόρων και η εντατικοποίηση του 
Ψυχρού Πολέμου μετά το 1945 οδήγησε σε μιας μεγάλης κλίμακας 
μετανάστευση στην Ευρώπη. Για παράδειγμα 16,5 εκατομμύρια Γερμανοί 
αναγκάστηκαν να κινηθούν προς τα δυτικά από την Ανατολική Ευρώπη. Το 
Σχέδιο Μάρσαλ και η χρηματοδοτική στήριξη από τις ΗΠΑ, βοήθησε τις 
ευρωπαϊκές χώρες να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους και να 
απορροφήσουν τις νέες αφίξεις 

Ινδία και 
Πακιστάν  

1947  

Η Ινδία και το Πακιστάν έγιναν ανεξάρτητες χώρες το 1947, και η κοινοτική βία 
ξέσπασε και στις δύο χώρες. 17 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν, οι Μουσουλμάνοι έφυγαν από την Ινδία στο Πακιστάν, ενώ 
οι Ινδουιστές έφυγαν από το Πακιστάν στην Ινδία.  

Ινδοκινέζικη 
προσφυγική 
κρίση  

1975 - 2000  

3.000.000 κάτοικοι του Βιετνάμ, της Καμπότζης και του Λάος διέφυγαν από 
την επιβολή των κομμουνιστικών κυβερνήσεων το 1975, όπως πολλοί ως 
«άνθρωποι των πλοιαρίων». 

2.5 εκατομμύρια «άνθρωποι των πλοιαρίων» επανεγκαταστάθηκαν, κυρίως 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.  
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Σύγχρονη μετανάστευση  

Εδώ είναι οι πιο σημαντικές μεταναστεύσεις στον 
κόσμο μεταξύ του 1990 και του 2010. Πρόκειται, 
κυρίως, για οικονομικούς μετανάστες που ψάχνουν 
για καλύτερες ευκαιρίες και εργασία, έστω και αν οι 
πρόσφυγες περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
μεταναστεύσεις.  

Πριν κοιτάξετε το διάγραμμα αποφασίστε ποιες 
νομίζετε ότι ήταν οι πιο σημαντικές μεταναστεύσεις. 
Στη συνέχεια, κοιτάξτε το διάγραμμα. Υπάρχουν 
καθόλου εκπλήξεις; 

  

 

Κινέζοι εργάτες που διακινούνται από την κινεζική ύπαιθρο στις πόλεις της Κίνας 250 εκ.  

Λατινική Αμερική προς Βόρεια Αμερική 15 εκ.  

Νότια Ασία προς Αραβική Χερσόνησο (Ντουμπάι, Μπαχρέιν, Κατάρ κ.λπ.) 6.8 εκ.  

Αφρικανοί προς Ευρώπη 6.6 εκ.  

Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας προς Ρωσία 4.3 εκ.  

Συρία προς τις γειτονικές χώρες 4.1 εκ.  

Αφγανοί που επιστρέφουν στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν 3.4 εκ.  

Μπανγκλαντές προς Ινδία 2.3 εκ.  

Ινδία προς ΗΠΑ 1.9 εκ.  

Κίνα προς ΗΠΑ 1.9 εκ.  

Ιράν προς Αφγανιστάν 1.6 εκ.  

Φιλιππίνες προς ΗΠΑ 1.6 εκ.  

Ινδονησία προς Μαλαισία 1.5 εκ.  

Ανατολική Ευρώπη προς Ηνωμένο Βασίλειο 1 εκ.  

Πηγή: Sunday Times 20.09.15 page 44 
 

Οι πρόσφυγες στις χώρες της Ευρώπης: το μάθημα από την ιστορία 

Υπάρχει ο φόβος ότι ο μεγάλος αριθμός προσφύγων πιέζει προκλητικά τις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, 
οι περισσότερες χώρες έχουν υποδεχτεί και απορροφήσει επιτυχώς τις νέες αφίξεις στις κοινωνίες 
τους. Πολλοί πρόσφυγες φέρνουν πολύτιμες δεξιότητες, την ενέργεια και τις γνώσεις τους που είναι 
υψηλής αξίας στις νέες τους πατρίδες.  

Το Ellis Island της Νέας Υόρκης, το 1905. Αυτό 
ήταν το πρώτο πράγμα που είδαν πολλοί 

μετανάστες από την Ευρώπη όταν έφτασαν στις 
ΗΠΑ. Credit: By A. Coeffler [Public domain], via 

Wikimedia Commons 



 

 

www.sfyouth.eu 

Εδώ είναι μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες προσφύγων που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στην πρόσφατη ιστορία. Όλοι τους έχουν απορροφηθεί στις κοινωνίες υποδοχής τους, και αυτοί και 
οι απόγονοί τους δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους βρετανούς πολίτες. Υπάρχουν παρόμοιες 
ιστορίες προσφύγων μετανάστευσης και από άλλες χώρες. 

Ημερομηνία Αριθμός  Ομάδα 
Προσφύγων  

Λόγος μετανάστευσης 

16ος και 17ος 
αιώνας  

50,000  Χιούγκενοτς Προτεστάντες που διέφυγαν της εκδίωξης των 
Καθολικών στη Γαλλία  

Τέλη του 19ου 
αιώνα 

120,000  Ευρωπαίοι Εβραίοι Εβραίοι που προσπαθούν να διαφύγουν διώξεις 
στη τσαρική Ρωσία 

1930 70,000  Ευρωπαίοι Εβραίοι Εβραίοι που προσπαθούν να διαφύγουν διώξεις 
στη Γερμανία και στην Ευρώπη  

1940 250,000  Ευρωπαίοι, κυρίως 
Πολωνοί 

Άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν κατά τη 
διάρκεια ή αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

1968-1974  70,000  Κενυάτες και 
Ασιάτες της 
Ουγκάντα  

Οι άνθρωποι της ασιατικής καταγωγής 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κένυα και την 
Ουγκάντα 

Τέλη του 1970 11,000  Βιετναμέζοι Οι «άνθρωποι των πλοιαρίων» που εγκατέλειψαν 
το Βιετνάμ μετά τη νίκη των κομμουνιστών στον 
πόλεμο του Βιετνάμ 

1995  8,000  Montserratians  Οι κάτοικοι του νησιού της Καραϊβικής και της 
βρετανικής υπερπόντιας επικράτειας της 
Montserrat. Μεγάλο μέρος του νησιού 
καταστράφηκε από μια ηφαιστειακή έκρηξη.  

Πηγή: Robert Winder. Guardian. 18.9.2015 page 40 
 Πηγές 

• Η Ύπατη Αρμοστεία - Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες - 
http://www.unhcr.org/  

• Ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (ΔΟΜ) - http://www.iom.int/  

• Ο ΔΟΜ παράγει τακτικά εκθέσεις κατάστασης και παρέχει επίκαιρες πληροφορίες από τις 
περιοχές που πλήττονται από την κρίση. Ο διαδραστικός χάρτης «Από πού ξεκινήσαμε» 
απεικονίζει τη συμβολή των μεταναστών στις χώρες σε όλο τον κόσμο - 
https://www.iom.int/world-migration  

• Frontex – The European Union border agency - http://frontex.europa.eu/  
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http://www.unhcr.org/
http://www.iom.int/
https://www.iom.int/world-migration
https://www.iom.int/world-migration
http://frontex.europa.eu/

	Σκεφτείτε κριτικά για το θέμα της Μετανάστευσης – Επιπλέον Πληροφορίες

