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Α. Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική μετανάστευση
Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια συζήτηση - προβληματική που αφορά τη σχέση των περιβαλλοντικών
αλλαγών με την ανθρώπινη μετανάστευση και με τους περιβαλλοντικούς μετανάστες/πρόσφυγες. Στη
συζήτηση αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα η σύνδεση της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και των
περιβαλλοντικών μεταναστών με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Με δεδομένο ότι τα παραπάνω
θέματα εγείρουν προβληματισμούς και θέσεις/τοποθετήσεις συχνά αλληλοσυγκρουόμενες, πρόθεσή μας
είναι - στο κείμενο που ακολουθεί - να επισημάνουμε κάποιους σταθμούς στην προβληματική αυτή που
αφορούν την διατύπωση του ορισμού «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες/μετανάστες».
Ο όρος Περιβαλλοντική Μετανάστευση αφορά γενικά τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που προκαλούνται
εξαιτίας των περιβαλλοντικών αλλαγών. Ένα τέτοιο φαινόμενο, αν και δεν είναι νέο – υπήρχε και από την
αρχαιότητα – τα τελευταία χρόνια έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής
στον πλανήτη μας, όπως ήδη έχει αναφερθεί.
 Τη δεκαετία του 1970, το Ινστιτούτο Worldwatch αναφέρει για πρώτη φορά τον όρο περιβαλλοντικός
πρόσφυγας, σε σχετικά έγγραφά του, όπου επιχειρείται η συσχέτιση της αύξησης της μετανάστευσης
από χώρες της Αφρικής και της Ασίας με το περιβαλλοντικό ζήτημα (Perout, 1995).
 Το 1985, σε έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ο El-Hinnawi
αναφέρει ότι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες ορίζονται οι «άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
την παραδοσιακή τους κατοικία, προσωρινά ή μόνιμα, εξαιτίας μιας σημειούμενης περιβαλλοντικής
διατάραξης (φυσικής ή/και προκαλούμενης από τον άνθρωπο), η οποία θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξή τους
ή/και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους».
 Ακολουθούν συζητήσεις και τοποθετήσεις που θέτουν σε κριτική τον παραπάνω ορισμό και κάποιες
θεωρούν την έννοια του περιβαλλοντικού πρόσφυγα αβάσιμη και νομικά ασαφή (Σημείωση: Ο όρος του
περιβαλλοντικού πρόσφυγα δεν έχει νομική βάση στη διεθνή προσφυγική νομοθεσία σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Γενεύης, 1951, όπου ο πρόσφυγας πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ιδιότητα του πολίτη ενώ ο
μετανάστης με την ιδιότητα του αλλοδαπού).
 Το 1991, οι Astri Suhrke και Annamaria Visentin, σε άρθρο τους, επιχειρούν για πρώτη φορά, τη
διάκριση ανάμεσα στους όρους «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» και «περιβαλλοντικοί μετανάστες». Οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο όρος του UNEP είναι τόσο ευρύς, ώστε καθιστά την έννοια ουσιαστικά
άνευ ουσίας, και ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε εξ ολοκλήρου την έννοια περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες, αντίθετα να διατυπώσουμε ένα ορισμό που να είναι πιο περιοριστικός, αλλά και πιο ακριβής
ως προς το περιεχόμενό του.
 Το 2002, η Diane Βates επιχειρεί την πρώτη μάλλον συστηματοποίηση της παραπάνω διάκρισης
προτείνοντας το διαχωρισμό μεταξύ των όρων «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» (environmental
refugees) και «περιβαλλοντικοί μετανάστες» (environmental immigrants), σύμφωνα με μία
ταξινόμηση που περιλαμβάνει: τις αιτίες της προέλευσης της περιβαλλοντικής καταστροφής (φυσική ή
τεχνολογική), τη διάρκειά της (ξαφνική ή σταδιακή), και τη συμμετοχή ή όχι του ανθρώπινου παράγοντα
στην πρόκλησή της. Η Bates ορίζει ως περιβαλλοντικούς μετανάστες αυτούς που μετακινούνται εξαιτίας
μιας βαθμιαίας περιβαλλοντικής υποβάθμισης ενώ ως περιβαλλοντικοί πρόσφυγες ορίζονται «όλοι,
όσοι μεταναστεύουν από τη συνήθη κατοικία τους εξαιτίας αλλαγών στο περιρρέον μη-ανθρώπινο
περιβάλλον τους».
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 Η πιο πρόσφατη συμβολή στον σχετικό προβληματισμό προέρχεται από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΙΟΜ), όπου ως περιβαλλοντικοί μετανάστες ορίζονται «τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων
τα οποία, εξαιτίας εξαναγκαστικών αιτιών, ξαφνικών ή σταδιακών αλλαγών στο περιβάλλον οι οποίες
επηρεάζουν δυσμενώς τις ζωές ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους ή το επιλέγουν - είτε προσωρινά, είτε μόνιμα- και τα οποία μετακινούνται μέσα στα όρια της
χώρας τους ή διασυνοριακά» (ΙΟΜ, 2007). Ο ορισμός της ΙΟΜ είναι εξαιρετικά ευρύς και καλύπτει όλες
τις κατηγορίες των ανθρώπων που είχαν προσδιοριστεί το 1985 από τον Εl-Hinnawi ως περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες.
 Τέλος, στη συζήτηση/προβληματική αναφαίνεται και ο όρος «κλιματικοί πρόσφυγες» (climate refugees),
που αναφέρεται στους ανθρώπους που μεταναστεύουν εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ο όρος αναδεικνύεται ως σημείο αναφοράς της κριτικής προσέγγισης δικτύων οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή (Κοπεγχάγη, 2009).
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου εμείς, όταν αναφερόμαστε στους ανθρώπους που μεταναστεύουν λόγω
συνθηκών περιβαλλοντικής διατάραξης και υποβάθμισης, υιοθετούμε τον όρο περιβαλλοντικοί μετανάστες
ή περιβαλλοντικοί μετανάστες/πρόσφυγες, χωρίς να μπαίνουμε σε ζητήματα που αφορούν τη διάκριση
μεταξύ προσφύγων και μεταναστών και τις συνέπειές της. ‘Όταν όμως αναφερόμαστε σε μετακινήσεις
ανθρώπων λόγω πολεμικών συγκρούσεων υιοθετούμε τον όρο πρόσφυγες.
Αιτίες του φαινομένου της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και των περιβαλλοντικών μεταναστών
και κατηγοριοποίησή τους - Περιπτώσεις περιβαλλοντικών αλλαγών
Υπάρχουν αρκετά αίτια που δημιουργούν το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και αρκετά
κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε αυτά τα αίτια σε κατηγορίες.
Η πιο αξιόλογη κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι αυτή που αποδίδει τα αίτια
της περιβαλλοντικής μετανάστευσης σε τρία είδη περιβαλλοντικών αλλαγών: 1) τις καταστροφές, 2) τις
υποβαθμίσεις, και 3) τις απαλλοτριώσεις (Βates, 2002), στον πίνακα που ακολουθεί.
Περιβαλλοντικές
καταστροφές
Καταστροφικά γεγονότα, τα
οποία προκαλούν μετακινήσεις
πληθυσμών με άμεσο τρόπο.

 Φυσικές
καταστροφές
(σεισμοί,
εκρήξεις
ηφαιστείων, ακραία καιρικά
φαινόμενα
όπως
πλημμύρες,
κυκλώνες,
τυφώνες, ξηρασία κλπ
 Βιομηχανικά ατυχήματα

Υποβάθμιση
του
περιβάλλοντος
Σταδιακή
υποβάθμιση
του
περιβάλλοντος που δημιουργούν
συνθήκες μετανάστευσης με
σταδιακό τρόπο, μέσω της
επιρροής
του
οικονομικού
κυρίως παράγοντα, αλλά και με
αιφνίδιο τρόπο, όταν οι αλλαγές
αυτές
ξεπερνούν
κάποια
οικοσυστημικά όρια.
 Υποβάθμιση των φυσικών
πόρων
(μείωση
της
παραγωγικότητας
του
εδάφους,
ερημοποίηση,
αποδάσωση)
 Κλιματική αλλαγή (π.χ.
άνοδος
της
θαλάσσιας
στάθμης).

Απαλλοτριώσεις
του
περιβάλλοντος
Ανθρώπινες παρεμβάσεις που
έχουν ως στόχο να μετατοπίσουν
πληθυσμούς

 Εξυπηρέτηση
κάποιων
εκφάνσεων της αναπτυξιακής
διαδικασίας (Πολιτικές που
έχουν να κάνουν με τη γη και
που οδηγούν στον εκτοπισμό
πληθυσμών
τους.
(π.χ.
κατασκευή
φραγμάτων,
δημιουργία εθνικών πάρκων)
 Ένοπλη σύγκρουση
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Σημείωση: Η Τρίτη κατηγορία (απαλλοτριώσεις) συχνά παραλείπεται στη βιβλιογραφία για τους περιβαλλοντικούς
μετανάστες.

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο περιβαλλοντικός παράγοντας (υποβάθμιση, καταστροφή,
απαλλοτρίωση) δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία μετανάστευσης πληθυσμών, συνδέεται όμως άρρηκτα με
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, αφού όλοι αποτελούν αιτίες και συνέπειες της
περιβαλλοντικής κρίσης (Οtunnu, 1992). Βέβαια, η επίδραση της περιβαλλοντικής αλλαγής στην ανθρώπινη
μετανάστευση δεν μπορεί να υποβαθμιστεί, αλλά αποτελεί μέρος ενός πολύπλοκου πλέγματος αιτιών, όπου
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται στενά με κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες
και καλό είναι να εξετάζονται με βάση τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής.
Ο Άντονι Όλιβερ Σμίθ, ανθρωπολόγος του πανεπιστημίου της Φλόριντα, διαχωρίζει τους περιβαλλοντικούς
μετανάστες από τους οικονομικούς και πολιτικούς με το εξής σκεπτικό: «συχνά, αναφερόμαστε στη
δοκιμασία των μεταναστών ως μία ένδειξη της ανικανότητας του ανθρώπου να συμβιώσει με τον
συνάνθρωπο», τώρα με τους περιβαλλοντικούς μετανάστες «είμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα
μεταναστών, που οφείλεται στην ανικανότητα του ανθρώπου να συμβιώσει με τη φύση».
Στη συζήτηση/προβληματική σχετικά με τις αιτίες της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και την κατάταξή
τους σε κατηγορίες αναδύονται ζητήματα όπως:






Η διάρκεια της μετακίνησης: Προσωρινή ή μόνιμη
Η ποιότητα των μετακινήσεων: Βαθμιαίες ή ξαφνικές, προσωρινές ή μόνιμες, εντός ή εκτός συνόρων.
Η πρόκληση των μετακινήσεων: Προγραμματισμένη (σκόπιμη ή όχι)
Η προέλευση της περιβαλλοντικής διατάραξης: Φυσική ή τεχνολογική, φυσική ή ανθρωπογενής
Η φύση της περιβαλλοντικής διατάραξης: Προσωρινή, μόνιμη, σταδιακή

Επίσης, ερωτήματα:
 Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της περιβαλλοντικής αλλαγής και της ανθρώπινης μετανάστευσης;
 Αποκτά ο περιβαλλοντικός παράγοντας εξέχοντα ρόλο; Μπορεί να διαχωριστεί από τους υπόλοιπους
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που επιδρούν;
 Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή;
 Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές βάσει των μέσων στα
οποία έχουν ή δεν έχουν πρόσβαση α) διαφορετικοί πληθυσμοί β) διαφορετικά κράτη;
 Υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις και κοινωνικές διακρίσεις που οδηγούν στην περιθωριοποίηση των
πληγέντων ατόμων ή ομάδων από τις καταστροφές;

Β. Οι πόλεμοι και οι συνέπειες τους
Οι πόλεμοι αναμφισβήτητα αποτελούν αιτία δημιουργίας ατέλειωτων καραβανιών προσφύγων, οι οποίοι
μετά από ένα βίαιο ξεσπίτωμα, εγκαθίστανται, συνήθως σε καταυλισμούς, όπου όμως το περιβάλλον κα οι
συνθήκες διαβίωσης είναι υποβαθμισμένες.
Πόλεμος είναι η ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα κράτη ή ανάμεσα σε ομάδες εντός του
ίδιου κράτους (εμφύλιος). Ο πόλεμος οδηγεί αναπόφευκτα στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και στην αναστολή της προόδου σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
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Γενικότερα οι πόλεμοι έχουν επιπτώσεις όπως:
 Στην κοινωνία
 Απώλειες ανθρώπινων ζωών, αναπηρίες, θάνατοι από λιμούς και επιδημίες, μαζικές εκτελέσεις,
στρατόπεδα συγκέντρωσης, βασανιστήρια.
 Πείνα, ανέχεια, ασθένειες
 Προσφυγικές ροές
 Ανασφάλεια, αγωνία, φόβος κ.ά. που κλονίζουν την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων
 Κατάρρευση ανθρώπινων αρχών και αξιών (Επικράτηση απανθρωπιάς, σκληρότητας, έλλειψη
αλληλεγγύης, ατομισμού, μίσους, φρίκης κ.ά.)
 Κατάλυση κοινωνικών θεσμών και της δημοκρατίας
 Ανάπτυξη εθνικισμού και ρατσισμού.


Στην Οικονομία
 Παράλυση της οικονομίας και αδρανοποίηση πολλών βασικών τομέων της παραγωγής, όπως
βιομηχανία, γεωργία, εμπόριο.
 Αύξηση πληθωρισμού, μη εύρεση βασικών αγαθών, προώθηση «μαύρης αγοράς» και
αισχροκέρδειας.
 Διάθεση υπέρογκων κονδυλίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Άνθηση της πολεμικής
βιομηχανίας.
Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, την ανεργία και τη
φτώχεια.



Στο δομημένο περιβάλλον
 Ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές, τεράστιο πλήγμα στις υποδομές (εγκαταστάσεις ύδρευσης,
αποχέτευσης, ενεργειακές πηγές, γέφυρες, οδικά δίκτυα, σχολεία, νοσοκομεία κλπ)
 Καταστροφή του οικιστικού τομέα
 Ισοπέδωση οικοδομημάτων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων τέχνης και γενικότερα πολιτιστικών
αγαθών που δημιούργησαν οι άνθρωποι στο πέρασμα αιώνων.



Στο φυσικό περιβάλλον
 Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών και πυρηνικών όπλων κλπ..
Ρύπανση ατμόσφαιρας, εδάφους, νερού.
 Ανατροπή φυσικής ισορροπίας, περεταίρω όξυνση οικολογικών προβλημάτων (π.χ. όξινη βροχή,
καταστροφή του όζοντος), μείωση της βιοποικιλότητας.
Κάποιες παρατηρήσεις
* Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προέρχονται από βομβαρδισμούς στρατηγικών
στόχων ενός κράτους όπως πετρελαιοπηγών, διυλιστηρίων, ορυχείων, βιομηχανιών και αποθηκών
αποθήκευσης χημικών, πλαστικών κ.ά., στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών πυρομαχικών.
* Οι συνέπειες των σύγχρονων πολέμων, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τη ραδιενεργή και χημική
ρύπανση της ατμόσφαιρας, δεν αφορούν μόνο στο περιβάλλον και στην υγεία αυτών που βιώνουν
άμεσα τον πόλεμο αλλά επηρεάζουν α) τις επόμενες γενιές που θα ζήσουν στη συγκεκριμένη
περιοχή που εκτυλίχτηκε η πολεμική σύγκρουση, και β) ευρύτερα τον πλανήτη, αφού το
περιβάλλον γίνεται μέσο μεταφοράς ρυπογόνων ουσιών για τον άνθρωπο και τα διάφορα
οικοσυστήματα.
* Μετά το πέρας σημαντικών πολέμων, στην έδρα του ΟΗΕ συγκαλείται η ολομέλεια του
Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με σκοπό τη σύνταξη αναφορών
για τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στο περιβάλλον και στην υγεία των πληθυσμών.
Κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο ώστε οι υπεύθυνοι οργανισμοί και φορείς να μπορέσουν να
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σχεδιάσουν ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω συνέπειες με τον καλύτερο
τρόπο. Τέτοιες αναφορές υπήρξαν πρόσφατα τόσο για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία όσο και
στο Ιράκ.
Κλείνοντας το παραπάνω σημείωμα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν και στην περίπτωση των μετακινήσεων
ανθρώπων λόγω περιβαλλοντικών διαταράξεων το πρόβλημα «μετανάστης ή πρόσφυγας» δεν έχει
απαντηθεί και η συζήτηση είναι ανοιχτή, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση των πολεμικών
συγκρούσεων.
Ας κάνουμε όμως μια σύντομη ιστορική αναδρομή:
- Το 1948 τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ψηφίζουν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το άρθρο 14 της Διακήρυξης αυτής είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα στο άσυλο, ως
μιας βασικής αρχής διεθνούς δίκαιου.
- Το 1950 ιδρύθηκε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για να βοηθήσει τη μετεγκατάσταση
των ανθρώπων, κυρίως Ευρωπαίων, που είχαν μείνει άστεγοι μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε λάβει
εντολή να λειτουργήσει μόνο για τρία χρόνια.

Το 1951 υπογράφεται η Σύμβαση της Γενεύης σύμφωνα με την οποία πρόσφυγες είναι τα άτομα που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους ή συνήθους διαμονής τους εξαιτίας
δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την
εθνική ή φυλετική τους προέλευση, τη θρησκεία τους, ή με το ότι ανήκουν σε μια ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα. Για τους παραπάνω λόγους, δικαιούνται άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα
όπου καταφεύγουν. Στην ευρύτερη όμως έννοια των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα τα οποία, χωρίς τον παραπάνω φόβο δίωξης, κινδυνεύουν να
υποστούν σοβαρή βλάβη, λόγω ένοπλων συρράξεων ή γενικευμένης βίας. Χαρακτηριστικό και
των δυο περιπτώσεων είναι ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να απολαύσουν προστασίας στη χώρα
καταγωγής ή συνήθους διαμονής τους και έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Δεν μπορεί να
στηρίζονται στην κυβέρνησή τους για να τους προστατέψει.
Από την άλλη «Μετανάστες είναι τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους προσβλέποντας σε
καλύτερες συνθήκες εργασίας και γενικά διαβίωσης, στις χώρες τελικού προορισμού τους. Αν και ολοένα
περισσότερο σήμερα οι λόγοι του ξεριζωμού είναι αναγκαστικοί, παρά αποτέλεσμα «ελεύθερης επιλογής»
(ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών ή απόλυτης φτώχειας), οι μετανάστες
έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση με τους
πρόσφυγες.
Η διάκριση των δύο κατηγοριών εξακολουθεί να έχει νόημα και μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι οι
πρόσφυγες, ελλείψει εθνικής προστασίας, προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων και άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας) - Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο,
http://www.unric.org/el/
-

Σημ: Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε παρόμοια απελπιστική κατάσταση με τους πρόσφυγες που όμως
δε μπορεί να χαρακτηριστούν με τον όρο αυτό επειδή βρίσκονται ακόμα στην πατρίδα τους. Αυτοί είναι
γνωστοί ως εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι.
Σήμερα σύμφωνα με την Ύπατη αρμοστείας του ΟΗΕ
 65,6 εκατομμύρια οι ξεριζωμένοι (πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμέμοι) λόγω συγκρούσεων στα
τέλη του 2016.
 Κάθε λεπτό του 2016, 20 άνθρωποι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
 Το 51% των ξεριζωμένων από την πατρίδα τους ήταν παιδιά
 Το 55% των προσφύγων προέρχονται από την Συρία, το Αφγανιστάν και το νότιο Σουδάν.
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1. Παραδείγματα περιβαλλοντικών αλλαγών και συνέπειες
Α. Περιβαλλοντικές καταστροφές
1. Φυσικές καταστροφές
 Ιούνιος 1991, ηφαίστειο Πινατούμπο, Φιλιππίνες: 800 νεκροί και
100.000 άστεγοι, που παρέμειναν σε προσφυγικούς καταυλισμούς για
πολλά χρόνια, είναι το αποτέλεσμα της
δεύτερης μεγαλύτερης
ηφαιστειακής έκρηξης του 20ου αιώνα. Η
στήλη της στάχτης άγγιξε τα 7χλμ ύψος και
η μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη
ήταν της τάξης μισού βαθμού Κελσίου.

 17 Ιανουαρίου 1995, Κόμπε, Ιαπωνία: 6.430 νεκροί από σεισμό
μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εκτοπίστηκαν 300.000
άνθρωποι, λόγω όμως των δυνατοτήτων της χώρας να αντιμετωπίσει τις
συνέπειες του προβλήματος ο αριθμός αυτός μέσα σε τρεις μήνες
μειώθηκε στους 50.000

 2005, Λουϊζιάνα, ΗΠΑ: περισσότεροι από 1.833 νεκροί εξαιτίας του
τυφώνα Κατρίνα (hurricane Katrina)
του πιο πολύνεκρου και
καταστρεπτικού τυφώνας. Πλημμύρισε το 80% της Νέας Ορλεάνης
καταστρέφοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά, με την στάθμη των νερών μέσα
στην πόλη να φτάνει σε πολλά σημεία έως και 4,5 μέτρα. Στις παράκτιες
περιοχές του Μισισιπή τα νερά της θάλασσας εισχώρησαν στο εσωτερικό
της ξηράς κατά 10 – 19 χιλιόμετρα μέσα από την ακτογραμμή. Το συνολικό
κόστος των καταστροφών έφτασε τα 81 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

 2007, Μπαγκλαντές: πάνω από 5 εκατομμύρια άστεγοι εξ αιτίας των πλημμυρών. Το Μπαγκλαντές
θεωρείται από τους επιστήμονες ως το σημείο 0 της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια από τις πιο ευάλωτες
χώρες στον κόσμο, με 200 ποτάμια να διαπερνούν το έδαφός της και μια τεράστια περιοχή να
πλημμυρίζει κατά τη διάρκεια των μουσώνων κάθε χρόνο. Στο Μπαγκλαντές, περίπου 20 εκατομμύρια
άνθρωποι υπολογίζεται ότι πρόκειται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέχρι το 2050 και να γίνουν
περιβαλλοντικοί πρόσφυγες.
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 2006, Κένυα: ξηρασία
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κένυας προειδοποίησε τις αρχές ότι οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις μπορεί
να παρατείνουν την ξηρασία για ένα διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες. Οικονομική βοήθεια
ζητεί η κυβέρνηση της Κένυας από τη διεθνή κοινότητα, για να αντιμετωπίσει την κρίση από την
παρατεταμένη ξηρασία. Έντεκα εκατομμύρια άνθρωποι σε Κένυα, Αιθιοπία, Σομαλία, Τζιμπουτί
κινδυνεύουν από ενδεχόμενο λιμό, σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.

Abon Bembor, Ανατολική Κένυα. «Δεν έχει μείνει νερό, ούτε χορτάρι για τα ζώα. Από την πείνα τρώνε πλαστικές
σακούλες και πεθαίνουν.»

 Μάιος 2008, Μιανμάρ: χιλιάδες νεκροί και 1 εκατομμύριο άστεγοι και διάλυση των υποδομών της
χώρας εξ αιτίας του κυκλώνα «Ναργκίς». Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα χρόνο μετά την καταστροφή,
χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χιλιάδες δε, κατέφυγαν στη
Μαλαισία και την Ινδονησία.

2.Βιομηχανικά ατυχήματα
 1986, Τσέρνομπιλ, ΕΣΣΔ: Η έκρηξη στον πυρηνικό
αντιδραστήρα οδηγεί στην εκκένωση μιας περιοχής όπου
κατοικούσαν 135.000 άνθρωποι και στη μετεγκατατάσταση
χιλιάδων σε λιγότερο ρυπασμένες περιοχές. Σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, περίπου 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε τρεις χώρες
(Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία) έχουν εκτεθεί στη
ραδιενέργεια, από την οποία έχει μολυνθεί έκταση 150.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ίση με τη μισή έκταση της Ιταλίας.
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 1984, Μποπάλ, Ινδία: 7.000 νεκροί και 200.000
τραυματισμένοι σε βιομηχανικό ατύχημα στις εγκαταστήσεις
παραγωγής φυτοφαρμάκων της Union Carbide, πυροδοτεί
μαζική έξοδο.

2011, Φουκουσίμα, Ιαπωνία: Το πυρηνικό ατύχημα στο σταθμό
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις
από καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν
καταγραφεί μέχρι σήμερα. Οι καταστροφές προέκυψαν ως
ακολουθία του γεγονότος του μεγάλου σεισμού της 11ης Μαρτίου
στο Σεντάι και του τσουνάμι που τον ακολούθησε.
Η μετανάστευση που προκύπτει από τέτοιες καταστροφές όπως τα
παραπάνω (βιομηχανικά ατυχήματα) είναι συνήθως προσωρινή, καθώς μία τέτοια περιοχή μπορεί να
επανακατοικηθεί, υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις πιο μόνιμων μετακινήσεων, κάτι που εξαρτάται από ποικιλία
παραγόντων.
Β. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος
1.



Υποβάθμιση των φυσικών πόρων όπως μείωση της
παραγωγικότητας του εδάφους, ερημοποίηση, αποδάσωση

Η ερημοποίηση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ότι τα κράτη
που περισσότερο απειλούνται από αυτήν σύμφωνα με την UNCCD
είναι τμήματα της Αφρικής (φωτο), της Ασίας, της Λατινικής
Αμερικής, της Καραϊβικής, της Βόρειας Μεσογείου και της
Ανατολικής Ευρώπης. Αν δεν βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα στην παγκόσμια διάστασή του, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που θα επιφέρει η
εξάπλωση του φαινομένου (μετανάστευση, εγκατάλειψη περιοχών, μεγαλύτερη εξάπλωση της φτώχιας,
κλπ) θα επηρεάσουν την παγκόσμια κοινότητα με τρόπο μη αντιστρεπτό και εξαιρετικά ζημιογόνο.





Η αποδάσωση στο Εκουαδόρ της Αμαζονίας ευθύνεται για
την μετανάστευση κοινοτήτων και έχει δημιουργήσει
συνθήκες μετανάστευσης έως και 115.000 ανθρώπων

Στο χωριό Σισμαρέφ, το οποίο βρίσκεται σε ένα στενό νησάκι
το Sarichef, στους πάγους της Αλάσκας, το λιώσιμο των
πάγων και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας διαβρώνουν
το κομμάτι της γης πάνω στο οποίο είναι χτισμένο. Ενδέχεται
λοιπόν να είναι η πρώτη αμερικανική κοινότητα που οι
κάτοικοι του θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν σε πιο
ζεστές περιοχές.
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Στο 12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απονεμήθηκε στην ταινία Οι τελευταίες μέρες του Σισμαρέφ / The last days of
Shishmaref (Ολλανδία) σε σκηνοθεσία Γιάν Λάουτερ, το βραβείο της WWF

2. Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Οι περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και κυρίως στην
άνοδο της θάλασσας είναι τα δέλτα των ποταμών και τα μικρά νησιώτικα κράτη στον Ειρηνικό ωκεανό.



Το Μπαγκλαντές αναφέρεται ως αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα
χώρας
πομπού
περιβαλλοντικής
μετανάστευσης, καθώς επηρεάζεται τόσο από τη
βαθμιαία περιβαλλοντική αλλαγή της ανόδου της
θαλάσσιας στάθμης, όσο και από τις συχνές
καταστροφικές επιπτώσεις κυκλώνων και πλημμυρών
στα ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένα εκτεθειμένα
τμήματα του πληθυσμού της. Η άνοδος του επιπέδου
της θάλασσας αναμένεται μέχρι το 2050 να μετατοπίσει 15 εκατομμύρια κατοίκους παράκτιων περιοχών
της.


Το Τουβαλού, το τέταρτο μικρότερο κράτος του κόσμου που βρίσκεται λίγο κάτω από τον Ισημερινό
στον Ειρηνικό ωκεανό, έχει κηρύξει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και επιβάλλει δελτίο στο νερό.
Συνολικά η χερσαία έκταση του Τουβαλού είναι μόλις
25 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το υψηλότερο σημείο
του βρίσκεται πέντε μέτρα πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας. Είναι ένα κράτος - νησί από τα πιο
ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή και στην άνοδο της
στάθμης των ωκεανών. Η κυβέρνησή του μάλιστα
εξέδωσε ανακοίνωση που καθιστά υπεύθυνες, για την
άνοδο της θαλάσσιας στάθμης η οποία προκαλείται εξαιτίας του υψηλού επιπέδου εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου, βιομηχανικές χώρες, όπως τις ΗΠΑ και την Αυστραλία (Renaud, Bogardi, Dun, Warner,
2007).

Οι μεγάλες περίοδοι ανομβρίας και ξηρασίας, οι καταστροφικές πλημμύρες και τυφώνες, τα ακραία
καιρικά φαινόμενα αποτελούν εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων που οφείλονται, κατά τους
επιστήμονες, στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, περισσότεροι από 300.000
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Περισσότερα
από $ 125.000.000.0000 κοστίζουν κάθε χρόνο οι ζημιές που προκαλούνται από τις κλιματικές αλλαγές.
Περίπου 200 με 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις
πατρίδες τους μέχρι το 2050 εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης θα ήταν
πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι υπερβολή ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι η
μεγαλύτερη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας.
«Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει, είναι ήδη εδώ»
«Ακόμα και αν όλος ο κόσμος άρχιζε να μοιάζει ξαφνικά αγγελικά πλασμένος,
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δε σταματά.
Έχει τους δικούς της κανόνες, τη δική της συνέχεια»
Ατίκ Ραχμάν νομπελίστας καθηγητής, επικεφαλής συγγραφέας της αναφοράς της Διακυβερνητικής Επιτροπής
για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).
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Γ. Απαλλοτριώσεις του περιβάλλοντος
1. Εξυπηρέτηση κάποιων εκφάνσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας δηλαδή πολιτικές κρατών που
έχουν να κάνουν με τη γη και που οδηγούν σε αναγκαστικές μετατοπίσεις.
 Πολλά αναπτυσσόμενα κράτη επικαλούνται την ιδεολογία και τη νομιμότητα και μεταχειρίζονται την
τεχνολογία της διατήρησης και προστασίας της φύσης για να ελέγξουν τους εθνικούς τους πόρους και να
δικαιολογήσουν πράξεις καταστολής και περιθωριοποίησης ιθαγενών πληθυσμών που έχουν αξιώσεις
πάνω σε αυτούς τους πόρους π.χ. κατασκευή φραγμάτων, δημιουργία εθνικών πάρκων (Peluso, 1993). Η
μετατόπισή τους είναι αναγκαστική και συμβαίνει με ξαφνικό τρόπο, χωρίς κάποια ειδοποίηση ή
διαβούλευση (Geisler and De Sousa, 2001).
 Μαρμάτο, ένα από τα πιο παλιά σημεία εξόρυξης χρυσού στη
Νότια Αμερική (Κολομβία). Το σχέδιο της εταιρείας χρυσού
είναι να ανατινάξει την κορυφή του χρυσοφόρου βουνού και
να δημιουργήσει ένα μεγάλο ορυχείο ανοιχτής εξόρυξης, για
να έχει πρόσβαση στα κοιτάσματα από πάνω προς τα κάτω.
Δυστυχώς για να εφαρμοστεί το σχέδιο της εταιρείας, το
ιστορικό χωριό του Μαρμάτο θα πρέπει να σβηστεί από τον
χάρτη. “Μα είμαι 70 χρονών! Γιατί να φύγω από ‘δω;”
απορεί ο Αμάρ Κατάνιο Γιαμίρ της επιτροπής αγώνα των
κατοίκων του χωριού. “Για εμάς το Μαρμάτο δεν έχει μόνο
υλικό πλούτο, όπως ο χρυσός και το ασήμι. Συμβολίζει πολλά περισσότερα. Και δεν πιστεύουμε ότι, για μια
οικονομική φιλοδοξία από ανθρώπους που δεν είναι καν Κολομβιανοί, θα πρέπει να εξαφανιστούμε εμείς,
για να έρθουν αυτοί να εξορύξουν το χρυσό, και να σκοτώσουν ένα χωριό που έχει επιβιώσει.”
Άλλα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι η κατασκευή φραγμάτων, η δημιουργία εθνικών πάρκων
και προστατευόμενων περιοχών.
2. Ένοπλες συγκρούσεις στις οποίες σκόπιμα καταστρέφεται το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, με
στόχο την πρόκληση της μετακίνησης ενός πληθυσμού σε καιρό πολέμου (Βates, 2002). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ (1967-1973), όπου ο στρατός των ΗΠΑ
χρησιμοποίησε μεγάλες ποσότητες χημικών (χρήση ζιζανιοκτόνων) για να καταστραφούν σοδιές και
δασικές εκτάσεις, αναγκάζοντας τον αγροτικό πληθυσμό να μεταναστεύσει.
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2. Παραδείγματα πολεμικών συγκρούσεων και συνέπειες
Στις εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 20 Μαρτίου στη
Μυτιλήνη, καταγράφονται άνθρωποι να καταλήγουν στο
νερό και να σώζονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή
από τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος
«Με περίπου 200.000 πρόσφυγες να έχουν φτάσει από τη
Συρία στην Ελλάδα, θα περίμενε κανείς ότι οι άνθρωποι
δεν θα αντιμετώπιζαν αυτό το φαινόμενο σωστά, ειδικά
στο νησί της Λέσβου, που έχει και τις περισσότερες
αφίξεις. Και ενώ τα έσοδα του κάθε Μυτιληνιού έχουν
μειωθεί κατά 23% ετησίως, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν
να βοηθούν».
Roger Cohen, δημοσιογράφος στη New York Times

Συγκλονίζει η φωτογραφία της 4χρονης Adi Hudea
από τη Συρία, που βλέποντας μια φωτογραφική
μηχανή νόμιζε ήταν όπλο και σήκωσε τα χέρια για να
“παραδοθεί”.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο το παγωμένο βλέμμα του
παιδιού, που έχει σφίξει τα χείλη του από φόβο.
Σύμφωνα με την daily mail, η φωτογραφία
τραβήχτηκε από τον Τούρκο φωτογράφο Οσμάν
Σαγκιρλί στο στρατόπεδο προσφύγων στο Άτμεν,
στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία.

Το ναυάγιο ενός αλιευτικού γεμάτου μετανάστες στα
ανοικτά της Λιβύης δημιουργεί φόβους για μια αληθινή
"εκατόμβη" στη Μεσόγειο με 700 νεκρούς, επιπλέον των
450 της περασμένης εβδομάδας.
Το αλιευτικό ναυάγησε σε απόσταση περίπου 130 χλμ. από
τις λιβυκές ακτές και ενώ μετέφερε περισσότερους από 700
ανθρώπους, σύμφωνα με την αφήγηση των 28 επιζώντων
που διασώθηκαν από ένα πορτογαλικό εμπορικό πλοίο,
δήλωσε στα ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα η Καρλότα Σάμι,
εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
Από τον Μάρτιο του 2003 και την εισβολή στο
Ιράκ από την αρμάδα των ΗΠΑ, η περιοχή της
Μέσης Ανατολής ζει στο έλεος του πολέμου και
της βίας. Δώδεκα χρόνια μετά από αυτή την
επίθεση, η αρχαία Μεσοποταμία είναι σήμερα
ερειπωμένη και διαμελισμένη, ενώ καλπάζουν
εθνικοί και θρησκευτικοί πόλεμοι.
Karim Mohsen, Réseau International (Γαλλία)
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Μεγάλο μέρος του Καζόμπο καταστράφηκε στη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου στην Αγκόλα. Οι πρώην κάτοικοι που
επιστρέφουν σε αυτό βρίσκουν τις συνθήκες ζωής ιδιαίτερα
δύσκολες. Η Εσπεράντζα είναι 16 ετών. Επέστρεψε στο
Καζόμπο μαζί με τη μητέρα της και την αδελφή της. Ζούσαν
ως πρόσφυγες αρχικά στη Ζάμπια και μετά στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό. Η τύχη του πατέρα της αγνοείται. Η
Εσπεράντζα περνά τις μέρες της δουλεύοντας: καλλιεργώντας
τη γη, αγοράζοντας και πουλώντας ζαχαροκάλαμα προκειμένου
να βγάλει λίγα χρήματα ή κάνοντας οικιακές δουλειές όπως
πλύσιμο και μαγείρεμα. Η Εσπεράντζα δεν πήγε ποτέ σχολείο.
Δεν μπορεί να διαβάσει ούτε να γράψει. Δεν ξέρει ούτε καν
πώς να γράφει το όνομα της
Από το Εκπαιδευτικό υλικό, «Νεαροί Αφρικανοί Πρόσφυγες:
Χτίζοντας το μέλλον», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες

Σε έκθεση του Παρατηρητηρίου των Δικαιωμάτων
στο Αφγανιστάν (Αfganistan Rights Monitor,
ARM) αναφέρεται ότι από τους 2.421 πολίτες που
σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις οι 739 περίπου ήταν
ηλικίας κάτω των 18 ετών. Για το θάνατο των δύο
τρίτων των παιδιών υπεύθυνες είναι ένοπλες
ομάδες και αντάρτες ενώ για το 17% υπεύθυνες
είναι οι ΗΠΑ και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Οι
περισσότεροι θάνατοι παιδιών έχουν προκληθεί
από χειροποίητες βόμβες, από επιθέσεις
αυτοκτονίας, αεροπορικές επιδρομές και από
ολμοβόλα.

Η Γιουγκοσλαβία -και κυρίως η Σερβία- υπέστη τεράστιες
υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, καταστράφηκαν συνολικά
25.000 κτίρια, όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 14
αεροδρόμια, δύο διυλιστήρια, το 1/3 των εργοστασίων
ηλεκτροπαραγωγής, σχεδόν όλα τα εργοστάσια της χώρας,
αχρηστεύτηκαν 595 χιλιόμετρα σιδηρογραμμών, 470
χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων οδικών αρτηριών, 44 μεγάλες
γέφυρες εκ των οποίων οι 38 καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Επίσης, σοβαρές ζημιές υπέστησαν 19 νοσοκομεία, 20 κέντρα
υγείας, 18 παιδικοί σταθμοί, 69 σχολεία και 176 πολιτιστικά και
θρησκευτικά μνημεία. 372.000 πολίτες από την Βοσνία
Ερζεγοβίνη έγιναν πρόσφυγες

Από το Μάρτιο του 2015, η σύρραξη στην Υεμένη έχει
στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 8.750 ανθρώπους, ανάμεσά τους
και πολλούς αμάχους και παιδιά ενώ έχουν τραυματισθεί
περίπου 58.600 άνθρωποι. Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό
δελτίο του ΟΗΕ τα παιδιά είναι τα άμεσα θύματα της
χειρότερης επισιτιστικής κρίσης στο κόσμο και επιδημίας
χολέρας,

χωρίς

να

έχουν

πρόσβαση

σε

ιατρικές

και

επισιτιστικές υπηρεσίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται
υπό κατάρρευση με τουλάχιστον 5 εκατομμύρια παιδιά να
κινδυνεύουν να στερηθούν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.
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Ο πόλεμος και ο λιμός έχουν αναγκάσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στο
Νότιο Σουδάν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε
καταυλισμούς προσφύγων στην Αιθιοπία, την Κένυα και την Ουγκάντα από την έναρξη
του εμφυλίου το 2013. Ο λιμός, άμεση επίπτωση του πολέμου, πλήττει περισσότερους
από 100.000 ανθρώπους σε κάποιες περιοχές της χώρας και απειλεί ένα εκατομμύριο
ακόμη. Τα παιδιά αποτελούν το 62% των 1,8 εκατομμυρίου Νοτιοσουδανών που
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στους
καταυλισμούς προσφύγων στην Αιθιοπία, την Κένυα και την Ουγκάντα από την έναρξη
του εμφυλίου το 2013, σύμφωνα με ανακοίνωση της Unicef και της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Επιπλέον 1,4 εκατομμύριο παιδιά ζουν σε
καταυλισμούς εκτοπισμένων μέσα στο Νότιο Σουδάν.

Ένα πρόσωπο ανάμεσα σε εκατομμύρια: ο αγώνας των Σύρων
προσφύγων στο Λίβανο. Ο Manhal, 9 χρονών και ο Ahmed 1
χρονών, αδέλφια από τη βόρεια συριακή πόλη Aleppo, πωλούν
λουλούδια δίπλα από τη θάλασσα στο Byblos. Πηγαίνουν στο
σχολείο την ημέρα και εργάζονται όλο το βράδυ. Ο μεγάλος τους
αδελφός δεν πάει στο σχολείο καθόλου. «θα ήθελα αν μπορούσα»,
λέει ο Μοχάμεντ. «αλλά, ποιος θα βοηθήσει τον πατέρα μου με το
ενοίκιο;»

Παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία παίζουν στη
βροχή ανάμεσα σε αυτοσχέδιες σκηνές στο Herri
στο Λίβανο. Σχεδόν το ένα τρίτο των προσφύγων
ζουν σε πρόχειρους οικισμούς, ημιτελή κτίρια,
γκαράζ και αποθήκες. Κάποιοι ζουν σε κελιά
πρώην φυλακών. Οι μισοί είναι παιδιά και τα
περισσότερα

δεν

είναι

σε

θέση

να

παρακολουθήσουν μαθήματα γιατί τα δημόσια
σχολεία είναι γεμάτα.
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Σύμφωνα

με

εκτιμήσεις

του

ΟΗΕ,

Σχεδόν

150.000

μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο Μπαγκλαντές
από την Μιανμάρ (Βιρμανία) τον τελευταίο χρόνο, ενώ πάνω
από 400 έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη των συρράξεων.
«Προσπαθούμε να κατασκευάσουμε σπίτια εδώ, αλλά δεν
υπάρχει χώρος. Δεν έχουμε τροφή. Κάποιες γυναίκες γέννησαν
στην άκρη του δρόμου. Άρρωστα παιδιά δεν λαμβάνουν
θεραπεία» λέει ο Μοχάμεντ. Η μεταχείριση του 1,1 περίπου

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919-22 και η αρνητική
έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας είχαν σαν
συνέπεια την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, την
προσφυγοποίηση

1.500.000

ατόμων

ελληνικής

καταγωγής, τον οικονομικό μαρασμό μιας μεγάλης
περιοχής με κέντρο την Πολυπολιτισμική Σμύρνη

εκατομμύριου Ρονχίνγκια, μουσουλμανικής μειονότητας που
ζει στη Μιανμάρ, από την κυβέρνηση έχει αναχθεί στο πιο
ακανθώδες ανθρωπιστικό ζήτημα στη χώρα. Οι Ροχίνγκια, αν
και ζουν στη Μιανμάρ αιώνες, είναι απάτριδες και θεωρούνται
παράτυποι μετανάστες από το Μπαγκλαντές. Οι κοινότητές
τους είναι περιθωριοποιημένες και δεν έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση, στην υγεία και στην αγορά εργασίας
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