Φύλλο εργασίας 2β: «Πληθυσμιακές μετακινήσεις εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων»
Στόχοι:
 Να κατανοήσουν οι μαθητές
τις επιπτώσεις των πολεμικών
συγκρούσεων στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον.
 Να κατανοήσουν τη σχέση
ανάμεσα στην μετακίνηση
ανθρώπων ή πληθυσμών και
των παραγόντων (πολεμικών
συγκρούσεων) που τις
προκαλούν.
 Να κατανοήσουν τις
συνέπειες του ξεριζωμού αλλά και την αλληλουχία των γεγονότων που
οδηγούν τους ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες σε άλλη χώρα.
 Να συναισθανθούν πως νιώθουν οι συνομήλικοι τους πρόσφυγες που έχουν
εγκαταλείψει την πατρίδα τους για ένα αβέβαιο μέλλον σε κάποια άγνωστη
χώρα
Υλικά: φωτογραφίες, χαρτόνι, μαρκαδόροι
Διαδικασία:
 Οι φωτογραφίες (συνοδεύονται με δημοσιεύματα και μαρτυρίες – αφηγήσεις
ανθρώπων) που σας δίνονται αντιστοιχούν σε αιτίες που μπορούν να
προκαλέσουν μετακινήσεις πληθυσμών λόγω ενόπλων συγκρούσεων. Αφού τις
παρατηρήσετε προσεκτικά και διαβάσετε τις λεζάντες, τοποθετείστε τις στο
χαρτόνι εργασίας, στο κέντρο του οποίου υπάρχει ο παγκόσμιος χάρτης
(κοσμοχάρτης). Η τοποθέτηση γίνεται με κριτήριο την περιοχή – χώρα στις οποίες
αναφέρονται αυτές (φωτογραφίες- μαρτυρίες).
 Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις προσφυγικές ροές:
α. από τις χώρες που έχουν διαφύγει οι πρόσφυγες και
β. τις χώρες «υποδοχής» προσφύγων
 Οι πολεμικές συρράξεις έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις: απώλεια
ανθρώπινων ζωών, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
Συζητήστε στην ομάδα τις επιπτώσεις του πολέμου και συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα Συνέπειες των πολεμικών συρράξεων σε μια χώρα.
Μάναλης Παντελής, εκπαιδευτικός, πρώην Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
Μαργαρίτη Σπυριδούλα, εκπαιδευτικός, M.Sc. Π.Ε., πρώην Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Το 2015, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι σε όλο τον κόσμο, ξεπέρασαν τα 65
εκατομμύρια. Οι μισοί από αυτούς είναι παιδιά. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι
πέρασαν τις ακτές του Αιγαίου αναζητώντας καταφύγιο στην Ευρώπη. 7.500 από
αυτούς έχασαν τη ζωή τους. 15.200 ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά
τους παιδιά έχουν φτάσει στην Ευρώπη από την αρχή του 2017 σύμφωνα με έκθεση
της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες. Αυτά τα παιδιά αποτελούν την
«προσφυγική νεολαία». Τι συμβαίνει στα παιδιά και στους εφήβους όταν ένας
πόλεμος τους υποχρεώνει να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν
καταφύγιο σε άλλη χώρα; Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του ξεριζωμού στη
ψυχική τους υγεία; Πως φαντάζεστε ότι ονειρεύονται το μέλλον τους;
Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα από τις μαρτυρίες παιδιών-προσφύγων που
ζουν στη χώρα μας όπως καταγράφηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος της ΜΚΟ
PRAKSIS.
«Μου αρέσει να παρατηρώ τα δέντρα γιατί μου θυμίζουν τη ζωή μου και την
οικογένειά μου. Δέντρα ψηλά και με πολλούς καρπούς μου φέρνουν στο νου εικόνες
της καλής ζωής που είχα όταν ήμουν μικρός. Δέντρα ξερά και χωρίς φύλλα, μου
θυμίζουν δύσκολες στιγμές απώλειας, που έγιναν αιτία να μαραθεί η οικογένειά
μου…» Σαρβάρ, 16 χρόνων από το Αφγανιστάν
«Ζούσα με το χρόνο και τον κόσμο. Άκουγα να λένε ότι ο χρόνος είναι ψεύτης. Εγώ
είδα ότι ψεύτης και προδότης είναι ο κόσμος. Το αγαπημένο μου μέρος είναι η
θάλασσα… Όταν κολυμπώ νιώθω το αίμα να κυλά γοργά στις φλέβες μου… Το πιο
αγαπημένο μου πρόσωπο είναι η μητέρα μου. Είναι σα να τη βλέπω με μάτια
δακρυσμένα, τα δάκρυά της στάζουν σε μια γυάλινη κανάτα…» Ιμπραχήμ, 17 χρόνων
από τη Συρία
«Γράφω αυτό το γράμμα-φυλαχτό και το γράφω με ελευθερία- όχι με ζόρι. Αν ζήσω,
θα σε δω… αν πεθάνω, θα έχεις το φυλαχτό μου…» Χαμίντ, 16 χρόνων από το
Πακιστάν
«Ονειρεύομαι, νοσταλγώ πολύ τη χώρα μου. Κάθε μέρα στη ξενιτιά, περνά σα χίλιες
μέρες. «πατρίδα, η αγάπη σου είναι η περηφάνια μου. Πατρίδα, μπορώ να δώσω και
ψυχή και σώμα για σένα…» Είτε γράψω είτε όχι, δεν έχει διαφορά. Γιατί κανένας δε
μπορεί να με καταλάβει. Αυτά που γράφω δείχνουν τη νοσταλγία μου…» Αζίζ, 16
χρόνων από το Αφγανιστάν
Συμπληρώστε τον πίνακα Συνέπειες των πολεμικών συρράξεων στη ζωή
Παιδιών/ εφήβων προσφύγων:
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Συνέπειες των πολεμικών συρράξεων σε μια χώρα
Στο
φυσικό
περιβάλλον
(χλωρίδα,
πανίδα,
έδαφος,
αέρας)

Στο ανθρωπογενές περιβάλλον
(δομημένο περιβάλλον)

Στην κοινωνία

Στον πολιτισμό

Στην οικονομία
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Συνέπειες των πολεμικών συρράξεων στη ζωή Παιδιών/ εφήβων προσφύγων

Επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία

Τα όνειρά τους για το μέλλον
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Βιετνάμ (1967-1973). Ο στρατός των ΗΠΑ
χρησιμοποίησε μεγάλες ποσότητες χημικών
(χρήση ζιζανιοκτόνων) για να καταστραφούν
σοδιές και δασικές εκτάσεις, αναγκάζοντας τον
αγροτικό
πληθυσμό
να
μεταναστεύσει.
Υπολογίζεται ότι 348.000 βιετναμέζοι έγιναν
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.

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.

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
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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

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.
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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.
433.000 πρόσφυγες υπολογίζεται ότι «παρήγαε» ο πόλεμος στην
Αγκόλα (έκθεση Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, 2002)

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.

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
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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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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.

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
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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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.
Δεκαπέντε χρόνια μετά από αυτή την επίθεση, η
αρχαία Μεσοποταμία είναι σήμερα ερειπωμένη και
διαμελισμένη, ενώ καλπάζουν εθνικοί και
θρησκευτικοί πόλεμοι

Τα μεγαλύτερα οικοδομήματα και έργα τέχνης της ιστορίας της Συρίας
και του Ιράκ στην πόλη Παλμύρα ανατινάχθηκαν από τους μαχητές του
ISIS. Σύμφωνα με τη γαλλίδα αρχαιολόγο Joanne Farchach, έργα μεγάλης
αξίας όπως αγάλματα, ανάγλυφες παραστάσεις, ψηφιδωτά, ακόμη και
ολόκληρα κομμάτια ναών, αφαιρέθηκαν από τους τζιχαντιστές και
διοχετεύθηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές αποφέροντας τεράστιο κέρδος
στο Ισλαμικό Κράτος.
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