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Πρόσφυγες, Η Γη των Αοράτων – Επισκόπηση 

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του ζητήματος των 
προσφύγων και των αιτητών ασύλου. Για να μάθετε 
περισσότερα, κατεβάστε τις δραστηριότητες κριτικής σκέψης,  
τα εργαστήρια και τις παρουσιάσεις και μελετήστε τον Οδηγό 
Δράσης για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε.  

 ΘΕΜΑ 

Πρόσφυγες  

 

Εισαγωγή 

Ένα φτωχό καλωσόρισμα από τους πλούσιους του 
κόσμου 

Γνωρίζετε ότι τα έξι πλουσιότερα έθνη του κόσμου 
φιλοξενούν λιγότερο από το 9% των προσφύγων 
παγκοσμίως, ενώ οι φτωχότερες χώρες έχουν το 
μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης; 

Οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου μπορούν και 
πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να βοηθήσουν 
ευάλωτους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια 
τους λόγω της βίας και των συγκρούσεων. 

 

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για το ζήτημα αυτό; 

Ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του 
πολέμου, της βίας ή των διωγμών αυξάνεται από τότε που άρχισαν οι αναφορές. Η σύγκρουση στη 
Συρία έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην αύξηση αυτή, αλλά πολλοί έχουν επίσης 
εγκαταλείψει τις χώρες τους λόγω άλλων  συγκρούσεων, όπως, στο Μπουρούντι, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Ιράκ, τη Νιγηρία, το Νότιο Σουδάν και την Υεμένη. Συνολικά, 
περισσότερο από 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους: 40.8 
εκατομμύρρια μέσα στην ίδια τους τη χώρα, 21.3 εκατομμύρια διεθνείς πρόσφυγες και 3.2 
εκατομμύρια σε αναμονή αποφάσεων για παροχή ασύλου στις βιομηχανικές χώρες. 

Η ευθύνη για την παροχή στέγης, τροφής και ιατρικής περίθαλψης στους πρόσφυγες, καθώς και 
θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης, βαρύνει δυσανάλογα τις φτωχότερες χώρες, οι οποίες συχνά 
αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των δικών τους ανθρώπων ή θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους 
σταθερότητα. 

Οι έξι πλουσιότερες χώρες του κόσμου, που αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας 
οικονομίας, υποδέχονται μόλις το 8,88% των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στον κόσμο. 
Μεταξύ αυτών των χωρών, η Γερμανία μόνη της φιλοξενεί πάνω από 736.000 άτομα, ενώ οι ΗΠΑ, 
η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα και η Ιαπωνία φιλοξενούν το υπόλοιπο 1,4 εκατομμύριο μεταξύ τους. 

Φωτογραφία: Pablo Tosco/Oxfam  
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Σε αντίθεση, το ήμισυ των προσφύγων παγκοσμίως και των αιτητών ασύλου – σχεδόν 12 
εκατομμύρια άνθρωποι – φιλοξενούνται από την Ιορδανία, την Τουρκία, τα Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη, το Πακιστάν, το Λίβανο και τη Νότια Αφρική, των οποίων οι οικονομίες 
όλων μαζί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% του συνόλου του κόσμου. 

Εκείνοι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αντιμετωπίζουν συχνά ύπουλα ταξίδια 
προτού φτάσουν σε ασφαλές καταφύγιο. Οι οικογένειες χωρίζουν και πολλοί καταλήγουν να ζουν 
σε άθλιες συνθήκες, χωρίς αρκετή τροφή, καθαρό νερό ή κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής. 
Μερικοί άνθρωποι περνούν δεκαετίες ως πρόσφυγες, χωρίς προοπτική επίσημης εργασίας ή μιας 
αξιοπρεπούς εκπαίδευσης1. 

 

Οι πλουσιότερες χώρες υποδέχονται λιγότερους 

Οι υπολογισμοί της Oxfam, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΗΕ (μέσα του 
2016) και την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας των χωρών με βάση τον οικονομικό τους πλούτο 
(ΑΕΠ), υπογραμμίζουν την έντονη αντίθεση μεταξύ του αριθμού των προσφύγων και των αιτητών 
ασύλου που φιλοξενούνται από τις έξι πλουσιότερες χώρες του κόσμου, και του αριθμού που 
φιλοξενείται από τις έξι χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες. 

Πίνακας 1: Οι έξι πλουσιότερες χώρες και ο αριθμός προσφύγων και αιτητών ασύλου που 
φιλοξενούν 

Χώρα 
 
ΗΠΑ 
Κίνα 
Ιαπωνία 
Γερμανία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Γαλλία 

Αριθμός προσφύγων και αιτητών ασύλου που 
φιλοξενούνται 
559,370 
301,729 
16,305 
736,740 
168,937 
336,183 
 

2,119,264 πρόσφυγες και αιτητές ασύλου, ή 8.88% του παγκόσμιου συνόλου των 
56.6% του αρθοιστικού παγκόσμιου ΑΕΠ 
 
 

 

 

                                                       

1 Οι στατιστικές έχουν ληφθεί από την έκθεση Oxfam 2016: "A poor welcome from the world’s wealthy". 

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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Πίνακας 2: Οι έξι χώρες/ περιοχές που φιλοξενούν πρόσφυγες και αιτητές ασύλου και οι αριθμοί 
τους*  

Χώρα/ Περιοχή 
 
Ιορδανία 
Τουρκία 
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη 
Πακιστάν 
Λίβανος 
Νότια Αφρική 

Αριθμός προσφύγων και αιτητών ασύλου που 
φιλοξενούνται 
2,806,414 
2,753,760 
2,051,096 
1,567,604 
1,535,662 
1, 217,708 

11,932,244 πρσφύγων και αιτητές ασύλου, ή 50.02% του παγκόσμιου συνόλου των 
1.9% του αρθοιστικού παγκόσμιου ΑΕΠ 
*Περιλαμβάνει δεδομένα για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες από την UNHCR και το UNRWA. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες και αιτητές 
ασύλου, κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, αλλά γενικά ότι 
έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον κόσμο από τις χώρες με τις μεγαλύτερες 
οικονομίες. Ένας τρόπος για να μπορούν οι πλούσιες χώρες να υποδεχτούν τους πιο ευάλωτους 
πρόσφυγες είναι μέσω της επανεγκατάστασης, μιας διαδικασίας κατά την οποία παρέχεται στους 
πρόσφυγες μια νέα αρχή και ζωή σε μια τρίτη χώρα, που είναι διαφορετική από τη χώρα που 
έχουν εγκαταλείψει και στην οποία ζουν σήμερα. 

Ενώ μερικές πλουσιότερες χώρες έχουν προσφέρει σε κάποιους πρόσφυγες ένα νέο ξεκίνημα, ο 
αριθμός των ανθρώπων που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με αυτόν τον τρόπο είναι 
εξαιρετικά μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται από άλλες 
χώρες. 

Το 2015, επανεγκαταστάθηκαν στις έξι πλουσιότερες χώρες μόλις 57.167 άτομα, δηλαδή λιγότερο 
από το 6% των 960.000 άνδρών, γυναικών και παιδιών σε όλο τον κόσμο που, βρίσκονταν σε 
απελπιστική ανάγκη επανεγκατάστασης εκείνο το έτος. 

Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να υποδεχθούν οι πλούσιες χώρες περισσότερους πρόσφυγες και να 
εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξεκινήσουν για ταξίδια απειλητικά για τη ζωή τους, για να αναζητήσουν 
ασφάλεια. Οι κυβερνήσεις μπορούν να καταστήσουν ευκολότερη την επανένωσή τους με τις 
οικογένειές τους στη χώρα τους ή να προσφέρουν ανθρωπιστικές βίζες που να επιτρέπουν στους 
πρόσφυγες να ταξιδεύουν με ασφάλεια για να αιτηθούν ασύλου. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν 
θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να υπονομεύσουν το δικαίωμα των 
ανθρώπων που έχουν ταξιδέψει εκτός των γραμμών αυτών για να αιτηθούν ασύλου σε μια χώρα. 
Το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, δηλαδή να ζητήσουν προστασία από τις διώξεις, αποτελεί 
βασικό δόγμα του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και θα πρέπει να γίνεται δεκτό. 

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των προσφύγων και το ρόλο των ΜΚΟ στη 
χώρα σας, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες εκθέσεις της Oxfam International: 

• Oxfam International Report: A Poor Welcome from the Worlds Wealthy 

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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• Oxfam International Report and the rights of migrants arriving into Italy: Hotspots, Rights Denied 
• Oxfam International Report: Voices of Refugees and Migrants in Greece 

https://www.oxfam.org/en/research/hotspot-rights-denied
https://www.oxfam.org/en/research/europe-dont-let-us-down
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