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Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

Οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), που
σήμερα αποτελείται από 87 χώρες.

Η Υ.Α. στην Ελλάδα συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών
για την προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Κύριος κυβερνητικός εταίρος της Υ.Α. είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη (ΥΔΤΠΠ) και οι υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας
Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η Υ.Α.
συνεργάζεται, επίσης, στενά με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το
Υπουργείο Παιδείας. Η Υ.Α. συνεργάζεται επίσης με τον Συνήγορο του Πολίτη,
που αποτελεί ανεξάρτητη κρατική αρχή.

Η Ελλάδα, ως χώρα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δέχεται σημαντικό αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και προσφύγων, οι οποίοι φθάνουν στη χώρα σε μικτές
μεταναστευτικές ομάδες από την ξηρά και τη θάλασσα. Σύμφωνα με
επίσημα στατιστικά στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου — Ιουνίου
2014 συνελήφθησαν περίπου 10,828 άτομα σε περιοχές που συνορεύουν με την Τουρκία (10,080 στα θαλάσσια σύνορα, σημειώνοντας
αύξηση 139,60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2013 και 748
στα χερσαία, στην περιοχή του Έβρου, σημειώνοντας αύξηση 64,40%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Επίσης, παρατηρείται αύξηση
των αφίξεων προσφύγων από τη Συρία. Κατά την ίδια περίοδο,
υπεβλήθησαν 4,858 νέες αιτήσεις ασύλου στα Περιφερειακά Γραφεία
Ασύλου, υπό την αρμοδιότητα της νέας Υπηρεσίας Ασύλου.

Για το 2014, η Υ.Α. έχει συνάψει προγραμματικές συμφωνίες της με το ΥΔΤΠΠ,
τη ΜΕΤΑδραση, τη Διεθνή Καθολική Επιτροπή Μετανάστευσης (ICMC), το Κέντρο
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων (KSPM-ERP), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ),
την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΕΔΑΠ)
και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). H Y.A. και η Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συντονίζουν από κοινού το «Δίκτυο
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας», στο οποίο συμμετέχουν 37 οργαΑπό το 2010, η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης σημα- νώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
ντικής μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής νέων
Δωρητές της Ύπατης Αρμοστείας
αφίξεων (πρώτη υποδοχή). Οι βασικοί στόχοι και οι δράσεις της
Πολλές
από
τις
δράσεις
της Υ.Α. που στοχεύουν στη στήριξη του συστήματος
μεταρρύθμισης αντανακλώνται στο «Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για
τη Διαχείριση Ασύλου και Μετανάστευσης», το οποίο αναθεωρήθη- ασύλου χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Ταμείο
κε τον Ιανουάριο του 2013. Η Ύπατη Αρμοστεία (Υ.Α.) στηρίζει ενερ- Προσφύγων, Εξωτερικό Ταμείο Συνόρων) και το Υπουργείο Εσωτερικών του
γά τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει χρηματοδοτήτης πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα και το 2014 επικεντρώνεται στην σει δράσεις μη τυπικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.
εδραίωση του εν λόγω εγχειρήματος.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Η Υ.Α. ιδρύθηκε ως επικουρικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Δεκέμβριο του 1950. Η Υ.Α. στην Ελλάδα λειτούργησε τον Μάρτιο του 1952 ως Αντιπροσωπεία και από τον Ιανουάριο του 2007 λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο,
υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της Υ.Α. για τη Νότια Ευρώπη που εδρεύει στη Ρώμη. Το 2014 το Γραφείο υλοποιεί δράσεις που
πραγματοποιούνται από 13 μέλη του προσωπικού της Υ.Α., 5 συμβούλους (UNOPS) και 36 άτομα συνεργαζόμενο προσωπικό, οι οποίοι απασχολούνται
σε δράσεις σχετικές με τη μεταρρύθμιση του ασύλου.

Κύριοι στόχοι και δράσεις για το 2014
Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος της Υ.Α. για το 2014 είναι η στήριξη της
λειτουργίας της νέας διαδικασίας ασύλου (σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2013),
μεταξύ άλλων και μέσω της συνεχιζόμενης διάθεσης μιας ομάδας που συνδράμει την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με νομικά ζητήματα, διασφάλιση ποιότητας, ανάλυση πληροφοριών, διαχείριση έργου και επικοινωνία, καθώς και παροχή πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης. Επιπλέον,
μια ομάδα που έχει διατεθεί στα νεοϊδρυθέντα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου – τα οποία λειτουργούν σήμερα σε 8 σημεία (Αθήνα, Αμυγδαλέζα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Λέσβο, Ρόδο) συνεχίζει
να παρέχει στήριξη στο νέο προσωπικό, μεταξύ άλλων και σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, διαβούλευσης επί υποθέσεων και εκπαίδευσης των
χειριστών. Η νέα διοικητική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό, υπό την αρμοδιότητα της Αρχής Προσφυγών εξακολουθεί να υποστηρίζεται με τη συμμετοχή μελών, υποδεικνυόμενων από την Υ.Α. και την ΕΕΔΑ, στις 19 τριμελείς
Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συστήθηκαν τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα
με το Νόμο 3907/2011. Οι Επιτροπές Προσφυγών αναμένεται να μειωθούν
μετά τον Ιούνιο.
Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών, η
Υ.Α. συνεχίζει τη στήριξη της λειτουργίας των 20 Επιτροπών Προσφυγών και
Ειδικών Επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010. Τα υποδεικνυόμενα μέλη
της Υ.Α. συμμετέχουν στις διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό ως ένα από τα τρία
μέλη των Επιτροπών Προσφυγών και Ειδικών Επιτροπών με δικαίωμα ψήφου. Οι υπηρεσίες διερμηνείας εξακολουθούν να παρέχονται μέσω της ΜΚΟ
ΜΕΤΑδρασης, εταίρου της Υ.Α.
Η Υ.Α., σε στενή συνεργασία με το ΥΔΤΠΠ και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, συμμετέχει στις προσπάθειες ενδυνάμωσης του πλαισίου πρώτης υποδοχής για την αντιμετώπιση των νέων αφίξεων. Η Υ.Α. συνεχίζει τη διάθεση ομάδων σε επιλεγμένες περιοχές των συνόρων, και συγκεκριμένα στην
περιοχή του Έβρου, τα νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Σάμο, Χίο) και στα Δωδεκάνησα προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής και
να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
νεοαφιχθέντων, υπηρεσίες διερμηνείας μέσω της ΜΕΤΑδρασης, καθώς και
διανομή μη διατροφικών ειδών στους νεοαφιχθέντες. Επιπλέον, η Υ.Α. εξα-

κολουθεί να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στην Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής προκειμένου να ενισχυθεί η ανταπόκριση στις νέες αφίξεις.
Οι προσπάθειες για την παροχή τεχνικής, νομικής και πρακτικής βοήθειας στον τομέα της υποδοχής των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, ενισχύονται περαιτέρω, με τη
στενή συνεργασία της Υ.Α. με τις αρμόδιες αρχές, σε θέματα σχετικά
με αποτελεσματικά συστήματα επιτροπείας, εντοπισμού και παραπομπής, καθώς και αναφορικά με την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος. Η Υ.Α. εξακολουθεί να συμμετέχει, παραμένοντας σε επικοινωνία με τις δομές υποδοχής, στη βελτίωση του συντονισμού των φορέων
που παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής (κυρίως ΜΚΟ) και στην παροχή
τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (SOPs), μηχανισμών παραπομπής, καθώς
και για θέματα στρατηγικής στον τομέα της υποδοχής.
Η Υ.Α. εξακολουθεί να υποστηρίζει την παροχή νομικής συνδρομής
μέσω των εταίρων της, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
και το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. Ως προτεραιότητες τίθενται τα υπό κράτηση άτομα που υπάγονται στην εντολή της Υ.Α.,
καθώς και η υποστήριξη των ασυνόδευτων και χωρισμένων από τους
γονείς τους παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής βοήθειας
για οικογενειακή επανένωση. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η Υ.Α.
προγραμματίζει την παροχή στοχευμένης βοήθειας σε ευάλωτες περιπτώσεις Σύριων αιτούντων άσυλο.
Η Υ.Α. παρέχει τεχνική υποστήριξη στο ΥΔΤΠΠ στη διάρκεια του πολυετούς προγραμματισμού των δράσεών του, στο πλαίσιο του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2014-2020).
Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μεταξύ άλλων και μέσω του «Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας», συνεχίζονται και το 2014.
Η Υ.Α. συνεργάζεται επίσης με τον ΔΟΜ στο πλαίσιο έργου με αντικείμενο τις Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και την Επανένταξη,
στοχεύοντας στην πληρέστερη ενημέρωση πριν την αναχώρηση.

Η υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας για τη μεταρρύθμιση του
ελληνικού συστήματος ασύλου
Από το 2010, η Υ.Α. υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του
ελληνικού συστήματος ασύλου. Οι σχετικοί τομείς παρέμβασης αφορούν
δραστηριότητες που προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους που
ρυθμίζουν τη διαδικασία ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής
περιόδου, ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική, νομική και υλική υποστήριξη
στην προετοιμασία και την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που
ιδρύθηκαν βάσει του Νόμου 3907/2011.
Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, των Περιφερειακών
Γραφείων Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών: Σε στενή συνεργασία με
τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Ασύλου, η Υ.Α. συνεχίζει τη διάθεση 5 Συμβούλων της στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου για την παροχή τεχνικής
υποστήριξης κατά τη λειτουργία της νέας διαδικασίας ασύλου. Η υποστήριξη αυτή συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων κανονισμών, εγχειριδίων, καθώς και στη δημιουργία πρακτικών και τεχνικών εργαλείων
για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καταγραφή, τη διαχείριση
υποθέσεων, την υποβολή προτάσεων, θέματα προϋπολογισμού και επικοινωνίας, καθώς και δράσεις ενίσχυσης ικανοτήτων και κατάρτισης.
Επιπρόσθετα, μια ομάδα για την Παροχή Πληροφοριών σχετικά με Χώρες
Προέλευσης, η οποία αποτελείται από 2 Υπεύθυνους Τεκμηρίωσης και 1
Μεταφραστή, εξακολουθεί να απαντά σε ερωτήματα των χειριστών υποθέσεων ασύλου, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, και να μεταφράζει στα
ελληνικά επιλεγμένα έγγραφα με πληροφορίες για τις Χώρες Προέλευσης, προκειμένου να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές ασύλου να συγκεντρώσουν σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες. Στις αρχές του 2013,
η ομάδα μεταφέρθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου για
να υποστηρίξει τόσο την Υπηρεσία Ασύλου, όσο και τις Επιτροπές Προσφυγών, μέσω της παροχής πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης, και
στα ελληνικά. Από τον Απρίλιο του 2011, απαντήθηκαν συνολικά 452
ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης, καλύπτοντας 54 χώρες προέλευσης (κυρίως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν, Συρία,
Γεωργία, Νιγηρία, Ιράκ και Σουδάν).
Από την έναρξη των εργασιών της νέας διαδικασίας ασύλου (Ιούνιος
2013) μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2014, η ομάδα των 10 Συμβούλων της Υ.Α.
που έχει διατεθεί στα Περιφερειακά Γραφεία για να υποστηρίξει τη διασφάλιση ποιότητας, έχει παρευρεθεί σε 679 συνεντεύξεις ασύλου και έχει
συμμετάσχει σε 7.881 διαβουλεύσεις με τους χειριστές, καθώς και στη
μελέτη 534 αποφάσεων. Στις 16 Ιουλίου 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υ.Α., όπου καθορίζεται
λεπτομερώς η μεταξύ τους συνεργασία. Η Υ.Α. πραγματοποίησε εισαγωγική εκπαίδευση στο προσφυγικό δίκαιο και στις βασικές δεξιότητες για
τα μέλη των νέων Επιτροπών Προσφυγών, τα οποία λαμβάνουν περαιτέρω καθοδήγηση και υποστήριξη από την Υ.Α., μέσω τακτικών συντονιστι-

κών συναντήσεων. Έως και τον Ιούνιο 2014 τα υποδεικνυόμενα μέλη της
Υ.Α. συμμετείχαν στην εξέταση 2,097 προσφυγών.
Στρατηγική εκκαθάρισης συσσωρευμένων προσφυγών: Στο πλαίσιο
των προσπαθειών για τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση του συνόλου των
προσφυγών που εκκρεμούν επί των αιτημάτων ασύλου και με την υποστήριξη της Υ.Α., ο αριθμός των Επιτροπών Προσφυγών και των Ειδικών
Επιτροπών διπλασιάστηκε. Τον Ιούνιο του 2013, 20 Επιτροπές Προσφυγών και Ειδικές Επιτροπές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους σε τρεις ανακαινισμένους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους στην Αθήνα (Βύρωνας,
Πατήσια και Γαλάτσι), εξετάζοντας προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων
αποφάσεων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας της
Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με έμφαση στην εξέταση
προσφυγών κατά πρόσφατων πρωτοβάθμιων αποφάσεων, ειδικότερα
αιτούντων άσυλο σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης, τα υποδεικνυόμενα μέλη της Υ.Α. των Επιτροπών Προσφυγών και των Ειδικών
Επιτροπών συμμετείχαν στην εξέταση συνολικά 8,798 υποθέσεων και σε
3,182 συνεντεύξεις. Η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με τον Συντονιστή, ο
οποίος ορίστηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και παρακολούθηση της
εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών. Επιπλέον, η Υ.Α. υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέσω της ΜΕΤΑδράσης, εταίρο υλοποίησης της Υ.Α.
Πρώτη Υποδοχή νέων αφίξεων: Από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014,
στο πλαίσιο των προσπαθειών ενδυνάμωσης της πρώτης υποδοχής και
αντιμετώπισης των νέων αφίξεων, ενημερώθηκαν συνολικά 18,044 νεοαφιχθέντες (14,839 άντρες και 3,205 γυναίκες) για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους σε γλώσσα που να κατανοούν, από 10 Συμβούλους
της Υ.Α., Υπεύθυνους Πρώτης Ενημέρωσης, που έχουν διατεθεί στα κύρια σημεία εισόδου (Έβρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάνησα), οι οποίοι υποστηρίζονται από 2 Νομικούς Συντονιστές στην Αθήνα και συνεργάζονται με τους διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης. Πολλές αποστολές έχουν
διοργανωθεί και πραγματοποιηθεί ad hoc, σε λιγότερο από 72 ώρες από
την είσοδο των νεοαφιχθέντων, στα νησιά του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, όπου δεν υπάρχει τακτική παρουσία προσωπικού της Υ.Α.
(μεταξύ άλλων Λήμνο, Ικαρία, Λέρο, Κω, Κάλυμνο, Σύμη, Τήλο, Κρήτη),
καθώς και την Πελοπόννησο. Επιπλέον, οι δράσεις της Υ.Α. υποστήριξαν
τον εντοπισμό ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως οικογένειες, ασυνόδευτα παιδιά, άτομα που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, και την παραπομπή τους στις κατάλληλες
δομές. Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούνιο του
2014, διανεμήθηκαν στους νεοαφιχθέντες πάνω από 6,100 Μη Διατροφικά Είδη (υπνόσακοι και είδη υγιεινής). Στις 5 Ιουλίου 2013 υπογράφηκε
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΔΤΠΠ και της Υ.Α. για τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής συνεργασίας όσον αφορά τις νέες αφίξεις σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η υποστήριξη της Υ.Α. θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αφίξεις προσφύγων από τη
Συρία που διαρκώς αυξάνονται.

Ενημέρωση κοινού
Το Γραφείο της Υ.Α. στην Ελλάδα παρέχει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και τον κόσμο
και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο της Υ.Α. στα μέσα ενημέρωσης, με εκδόσεις και οπτικοακουστικό υλικό της Υ.Α., καθώς και μέσω της
ιστοσελίδας της και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η Υ.Α. συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και της ρατσιστικής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Υ.Α. ξεκίνησε την
εκστρατεία «Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!» με επίκεντρο τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.1againstracism.gr, η οποία φιλοξενεί άρθρα,
βίντεο, συνεντεύξεις και μαρτυρίες. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων, το
Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σωματεία εκπαιδευτικών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνονται προσπάθειες για την
ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους πρόσφυγες μέσω δημοσιεύσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων και έναν ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό, που
ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1994. Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται επίσης και σε σχολεία, με στόχο τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές, με σεμινάρια και εργαστήρια που βασίζονται σε διαδραστικά εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «Περάσματα», παιχνίδι που
προσομοιώνει την ζωή του πρόσφυγα. Επίσης η νέα πλατφόρμα (www.unhcr.gr/refugeestories) με ιστορίες προσφύγων που βρίσκονται ή που πέρασαν
από την Ελλάδα, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από τα στατιστικά. Κάθε χρόνο, την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η Υ.Α. τιμά τη
δύναμη και το κουράγιο των εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πολέμου ή
διώξεων. Η φετινή εκστρατεία εξακολουθεί να δίνει έμφαση στον αντίκτυπο του πολέμου στις οικογένειες και να τοποθετεί τις οικογενειακές ιστορίες
των προσφύγων στο επίκεντρο του έργου της Υ.Α., υπενθυμίζοντας ότι «Και 1 οικογένεια διαλυμένη από τον πόλεμο είναι
πολύ» (www.unhcr.gr/1family).
Ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
www.unhcr.gr
facebook.com/unhcrgreece
twitter.com/unhcrgreece
youtube.com/unhcrgreece
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