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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ,
ΑΙΤΩΝ ΆΣΥΛΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Κοινοί όροι που σχετίζονται με τη μετανάστευση, το προσφυγικό
και το άσυλο για χρήση στην τάξη.

α

Αφομοίωση
Ενσωμάτωση

/

διαχωρισμός

/ Άτομα χωρίς καθεστώς

Πρόσωπο που φεύγει από δίωξη ή σοβαρή βλάβη στη
χώρα του και αναζητά καταφύγιο σε άλλη. Ο αιτών
άσυλο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση του
καθεστώτος του πρόσφυγα στη χώρα υποδοχής και η
απόφαση για τη χορήγηση ή όχι αυτού θα εξαρτηθεί
από το εάν η κατάσταση του ατόμου πληροί τα διεθνή
και εθνικά κριτήρια. Εάν το άσυλο απορριφθεί για
ανθρωπιστικούς ή άλλους συναφείς λόγους, ή
διαπιστωθεί πως η διαμονή του ατόμου στη χώρα
είναι παράνομη ή μη νόμιμη, το πρόσωπο πρέπει να
εγκαταλείψει τη χώρα οικειοθελώς διαφορετικά θα
έρθει αντιμέτωπο με την απέλαση.

Διαφορετικές προοπτικές για το πώς ζουν από κοινού
άνθρωποι
από
διαφορετικά
πολιτιστικά
περιβάλλοντα και χώρες. Η αφομοίωση είναι όταν οι
μετανάστες προσαρμόζονται πλήρως στα έθιμα της
χώρας υποδοχής. Η αφομοίωση περιλαμβάνει την
ένταξη της γλώσσας, των παραδόσεων, των αξιών,
των τάσεων και της συμπεριφοράς. Ο διαχωρισμός
περιλαμβάνει διαφορετικές εθνοτικές, πολιτιστικές ή
θρησκευτικές ομάδες που ζουν ξεχωριστά μέσα σε
μια κοινότητα
όπου σπάνια έρχονται σε επαφή με τις άλλες ομάδες.
Η ένταξη περιλαμβάνει πολυπολιτισμικές λύσεις,
στις οποίες οι διάφορες ομάδες συμμετέχουν Ασυνόδευτα παιδιά
καθημερινά μεταξύ τους, διατηρώντας τις Παιδιά και έφηβοι που διασχίζουν τα σύνορα μόνοι
παραδόσεις τους σεβόμενοι η μία την άλλη.
τους ή που είναι χωρισμένοι από τους famrlres και
απροστάτευτοι. Οι φυσικές καταστροφές και οι
πόλεμοι διαχωρίζουν πολλά παιδιά από τις
Άσυλο
Το άσυλο είναι μια μορφή προστασίας που προσφέρει οικογένειες τους. Οι ανήλικοι άνεργοι είναι συνήθως
ένα κράτος στην επικράτειά του σε πρόσφυγες που χωρίς έγγραφα και είναι ιδιαίτερα
αντιμετωπίζουν διώξεις στη χώρα καταγωγής τους. Το ευάλωτα στην εκμετάλλευση, το λαθρεμπόριοκαιτης
άσυλο βασίζεται σε δύο δικαιώματα: το δικαίωμα ενός διακίνησης, όταν βρίσκονται σε διαμετακόμιση
ατόμου να εισέλθει στη χώρα υποδοχής και το και στις χώρες προορισμού.
δικαίωμα να μην υποχρεωθεί να βγει από τη χώρα με
τη βία.

Αιτών Άσυλο
Πρόσωπο που φεύγει από δίωξη ή σοβαρή βλάβη στη
χώρα του και αναζητά καταφύγιο σε άλλη. Ο αιτών
άσυλο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση του
καθεστώτος του πρόσφυγα στη χώρα υποδοχής και η
απόφαση για τη χορήγηση ή όχι αυτού θα εξαρτηθεί
από το εάν η κατάσταση του ατόμου πληροί τα διεθνή
και εθνικά κριτήρια. Εάν το άσυλο απορριφθεί για
ανθρωπιστικούς ή άλλους συναφείς λόγους, ή
διαπιστωθεί πως η διαμονή του ατόμου στη χώρα
είναι παράνομη ή μη νόμιμη, το πρόσωπο πρέπει να
εγκαταλείψει τη χώρα οικειοθελώς διαφορετικά θα
έρθει αντιμέτωπο με την απέλαση.
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Άτομα χωρίς καθεστώς
"Πρόσωπο που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος ως
υπήκοος οποιουδήποτε κράτους" (άρθρο 1, Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των
ανιθαγενών, 1954). Ως εκ τούτου, οι άπατριδες δεν
έχουν δικαιώματα που να αποδίδονται στην εθνική
διπλωματική προστασία ενός. Δεν κατέχουν εγγενές
δικαίωμα διαμονής στο κράτος διαμονής και κανένα
δικαίωμα επιστροφής σε περίπτωση που ταξιδεύει
εκτός του κράτους. Καθώς οι ανιθαγενείς είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι, τα κράτη υποχρεούνται να
εργάζονται για την ανακούφιση των περιπτώσεων
ανιθαγένειας. Οι διαφορετικές καταστάσεις μπορούν
να οδηγήσουν σε ανιθαγένεια: εμφύλιους πολέμους,
αποσύνθεση μιας χώρας, κυβερνητικές αποφάσεις,
που ανήκουν εξαιρούμενες μειοψηφίες ή νομοθετικές
συγκρούσεις, για παράδειγμα. Τα παιδιά που δεν
έχουν εγγραφεί κατά τη γέννηση είναι επίσης
απάτριδες.

Μετάφραση κειμένων; ερευνητική ομάδα IMMERSE, Πάντειο
Πανεπιστήμιο

Απειλητικές προς τη ζωή καταστάσεις

Ανθρωπογενείς κρίσεις ή φυσικά γεγονότα που
συμβαίνουν σε δεδομένο τόπο και χρόνο,
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μία καταστροφή. Μια
καταστροφή είναι μια σοβαρή διατάραξη της
λειτουργίας μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας που
συνεπάγεται ευρεία ανθρώπινη, περιβαλλοντική ή
υλική απώλεια που υπερβαίνει την ικανότητα της
πληγείσας κοινότητας να την αντιμετωπίσει με τους
πόρους που διαθέτει. Οι καταστροφές μπορούν να
οδηγήσουν σε ανθρωπιστικές κρίσεις ή καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλο
αριθμό αναγκαστικών μεταναστεύσεων.
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Δεν προκαλούν καταστροφές όλες οι απειλητικές για τη
ζωή καταστάσεις: εξαρτάται από
την ένταση της καταστροφής και κυρίως της ευπάθειας
του πληθυσμού πριν από την
εκδήλωση.
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Αγροτική Έξοδος
Μετανάστευση ατόμων από αγροτικές περιοχές σε
πόλεις, αναζητώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η
αγροτική μετανάστευση άρχισε τον 19ο αιώνα κατά τη
διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης και αποτέλεσε
την αιτία της εξάντλησης του αγροτικού πληθυσμού
("πόλεις φάντασμα") και της αστικής υπερπληθυσμού
(«φτωχογειτονιές», «κοιτώνες»).

ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo Serrano,
1961.

Βίζα
Η εγγραφή στο διαβατήριο ή η ένδειξη ότι επιτρέπεται
στον κάτοχό του να εισέλθει, να αποχωρήσει ή να
παραμείνει για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα σε
ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη.
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Διαχείριση των συνόρων
Η διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει τον έλεγχο και την εποπτεία της ανθρώπινης κυκλοφορίας, των
επιχειρηματιών, των τουριστών, των μεταναστών και των προσφύγων, πέραν των συνόρων,
συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και της πρόληψης της παράνομης εισόδου μη υπηκόων σε μια δεδομένη
χώρα. Οι χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα για τον έλεγχο της εισόδου, όπως θεώρηση visa, κυρώσεις
εναντίον μεταφορικών εταιρειών που διαπιστώνονται ότι μεταφέρουν παράνομους μετανάστες και την
παρακολούθηση από θαλάσσης.

Διαβατήριο

Διεθνή ελάχιστα πρότυπα

Το διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο
συνήθως εκδίδεται από την κυβέρνηση μιας χώρας, το
οποίο πιστοποιεί την ταυτότητα και την εθνικότητα του
κατόχου του για διεθνή ταξίδια. Το διαβατήριο ορίζει
την ιθαγένεια, αλλά όχι κατ 'ανάγκη την ιθαγένεια ή τον
τόπο διαμονής του κατόχου του διαβατηρίου

Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαποί
επωφελούνται από μια σειρά δικαιωμάτων που
καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από
τα δικαιώματα του κράτους στο οποίο βρίσκεται ο
αλλοδαπός. Ένα κράτος υποχρεούται να τηρεί τις
ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται από το
διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη μεταχείριση
αλλοδαπών στην επικράτειά του (ή την ιδιοκτησία
τέτοιων προσώπων) (π.χ. άρνηση δικαιοσύνης,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της
πρόσβασης στα δικαστήρια, παραβιάζουν διεθνή
ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται από το διεθνές
δίκαιο). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίπεδο
προστασίας που εγγυάται το διεθνές ελάχιστο
πρότυπο μπορεί να είναι ανώτερο από το επίπεδο
εκείνο το οποίο το κράτος χορηγεί στους δικούς του
υπηκόους.

Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως
(ΔΟΜ)

Διακίνηση

Ο ΔΟΜ εργάζεται για να διασφαλίσει την ομαλή και
ανθρώπινη διαχείριση της μετανάστευσης να
προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε θέματα
μετανάστευσης, να βοηθήσει στην αναζήτηση
πρακτικών λύσεων στα προβλήματα μετανάστευσης και
να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες
που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των
προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων

Διακίνηση Ανθρώπων

"Η προμήθεια, προκειμένου να αποκτηθεί, άμεσα ή
έμμεσα, οικονομικό ή άλλο ουσιαστικό όφελος, της
παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα
συμβαλλόμενο κράτος του οποίου το πρόσωπο δεν
είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος" (Πρωτόκολλο των
Ηνωμένων Εθνών κατά του λαθρεμπορίου των
μεταναστών από το έδαφος, τη θάλασσα και τον
αέρα). Το λαθρεμπόριο, σε αντίθεση με την εμπορία
ανθρώπων, δεν απαιτεί στοιχείο εκμετάλλευσης,
εξαναγκασμού ή παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

"Η πρόσληψη, η μεταφορά, η μεταφορά, η στέγαση ή η παραλαβή προσώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή
άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, παραπλάνησης, κατάχρησης εξουσίας ή θέσης τρωτότητας
ή της παροχής ή της λήψης πληρωμών ή παροχών για την επίτευξη της συγκατάθεσης ενός προσώπου που έχει
τον έλεγχο πάνω από ένα άλλο πρόσωπο, με σκοπό την εκμετάλλευση "(Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για
την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών) Η εμπορία
ανθρώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των συνόρων ενός κράτους ή να έχει διεθνικό χαρακτήρα.
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Ελευθερία μετακίνησης
Ένα ανθρώπινο δικαίωμα που περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: την ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος μιας
χώρας, το δικαίωμα αναχώρησης από μία χώρα και το δικαίωμα να επιστρέψει στη χώρα του. Η ελεύθερη
κυκλοφορία αναφέρεται επίσης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών
σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση).

Εσωτερικά μετακινούμενοι πληθυσμοί

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι το δικαίωμα να
ταξιδεύεις σε μια χώρα, να αφήσεις μια χώρα και
επιστρέψεις στη χώρα καταγωγής σου. Η ελεύθερη
κυκλοφορία αναφέρεται επίσης στην ελεύθερη
κυκλοφορία ορισμένων πολιτών για να ταξιδεύουν σε
ορισμένες χώρες (μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση).

Εμβάσματα
Τα χρήματα που αποκτήθηκαν ή βγήκαν από αλλοδαπούς που μεταφέρονται πίσω στη χώρα καταγωγής
τους.

Επαναπατρισμός

Το προσωπικό δικαίωμα του πρόσφυγα, του αιχμαλώτου πολέμου ή του πολιτικού κρατουμένου να
επιστρέψει στο δικό του ή τη χώρα της ιθαγένειάς της υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται
σε διάφορες διεθνείς πράξεις. Η επιλογή του επαναπατρισμού απονέμεται στο άτομο προσωπικά και όχι
από την εξουσία κράτησης. Όταν ένα κράτος επιστρέφει ξένους στη χώρα καταγωγής τους κατά της θέλησής
τους, οι σωστές λέξεις είναι η εκδίωξη ή η απέλαση
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Μετανάστης
Ο ΔΟΜ ορίζει ως μετανάστη κάθε άτομο που μετακινείται ή έχει μετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο ή σε
ένα κράτος μακριά από τον τόπο συνήθους διαμονής του, ανεξάρτητα από: (1) το νομικό καθεστώς του
ατόμου, (2) εάν η κίνηση είναι εθελοντική ή ακούσια, (3) ποια είναι τα αίτια της κίνησης, ή (4) ποια είναι η
διάρκεια της διαμονής. Ο ΔΟΜ ασχολείται με τους μετανάστες και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη
μετανάστευση και, σε συμφωνία με τα σχετικά κράτη, με τους μετανάστες που χρειάζονται υπηρεσίες
διεθνούς μετανάστευσης.
Εισρροή εκγεφάλων
Φυγή εγκεφάλων
Μετανάστευση εκπαιδευμένων και ταλαντούχων Μετανάστευση εκπαιδευμένων και ταλαντούχων
ατόμων από τη χώρα προέλευσης σε άλλη χώρα που ατόμων στη χώρα προορισμού. Ονομάζεται επίσης
προκύπτει λόγω εξάντλησης των πόρων δεξιοτήτων "αντίστροφη εγκεφαλική αποστράγγιση".
στην πρώτη.
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Μετανάστευση
Η μετακίνηση ενός ατόμου ή μιας ομάδας προσώπων, είτε σε ένα διεθνές σύνορο είτε σε ένα κράτος.
Αναφέρεται σε οποιαδήποτε μετακίνηση πληθυσμού, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, τη σύνθεση ή τα αίτια.
Περιλαμβάνει τη μετανάστευση προσφύγων, εκτοπισμένων, οικονομικών μεταναστών και ατόμων που
μετακινούνται για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης.
Επιβοηθούμενη μετανάστευση – Η
προώθηση
ή η ενθάρρυνση της τακτικής μετανάστευσης,
διευκολύνοντας και διευκολύνοντας τα ταξίδια. Αυτό
μπορεί να έχει τη μορφή μια απλουστευμένη
διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης ή
αποτελεσματικές και καλά στελεχωμένες διαδικασίες
επιθεώρησης επιβατών.
Εξαναγκαστική μετανάστεαυση

Παράνομη μετανάστευση
Η μετακίνηση που πραγματοποιείται εκτός των
κανονιστικών κανόνων των χωρών αποστολής,
διέλευσης και υποδοχής. Δεν υπάρχει σαφής ή
καθολικά
αποδεκτός
ορισμός
παράνομη
μετανάστευση. Από την άποψη των χωρών
προορισμού αναφέρεται στην είσοδο, διαμονή ή
εργασία μεταναστών σε μια χώρα χωρίς την
απαραίτητη εξουσιοδότηση ή έγγραφα που
απαιτούνται από τους κανονισμούς μετανάστευσης.
Από η προοπτική της χώρας αποστολής, οι κοινές
παρατυπίες περιλαμβάνουν άτομα που διασχίζουν
διεθνή σύνορα χωρίς έγκυρο διαβατήριο ή
ταξιδιωτικό έγγραφο ή δεν πληρούν τις διοικητικές
απαιτήσεις για έξοδο από τη χώρα. Η χρήση του
όρου "παράνομη μετανάστευση",ωστόσο, τείνει να
περιορίζεται σε περιπτώσεις

Ένα μεταναστευτικό κίνημα στο οποίο υπάρχει ένα
στοιχείο εξαναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών για τη ζωή και το βιοπορισμό, ανεξάρτητα
από το αν προκύπτουν από φυσικά ή ανθρωπογενή
αίτια
(π.χ.
μετακινήσεις
προσφύγων
και
εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας καθώς και Εργατική μετανάστευση
ατόμων που εκτοπίζονται από φυσικές ή
περιβαλλοντικές καταστροφές, χημικές ή πυρηνικές
Η μετακίνηση ατόμων από το ένα κράτος στο άλλο ή
καταστροφές, πείνα ή αναπτυξιακά έργα).
εντός της χώρας κατοικίας τους, με σκοπό την
απασχόληση. Η μετανάστευση εργαζομένων
αντιμετωπίζεται από τα περισσότερα κράτη στους
νόμους περί μετανάστευσης. Επιπλέον, ορισμένα
κράτη συμμετέχουν ενεργά στη ρύθμιση της
μετανάστευσης στο εξωτερικό και στην αναζήτηση
ευκαιριών για τους υπηκόους τους στο εξωτερικό.
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Μη επαναπροώθηση

Μεταγκατάσταση

Η κύρια αρχή του διεθνούς προσφυγικού δικαίου που
απαγορεύει στα κράτη να επιστρέφουν με
οποιονδήποτε τρόπο σε πρόσφυγες χώρες ή εδάφη
στα οποία μπορεί να απειληθεί η ζωή ή η ελευθερία
τους εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της
εθνικότητας, της ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης
κοινωνικής ομάδας ή της πολιτικής άποψης

Η μετεγκατάσταση και η ένταξη των προσώπων
(πρόσφυγες, εσωτερικά εκτοπισμένοι κ.λπ.) σε
άλλη γεωγραφική περιοχή και περιβάλλον,
συνήθως σε τρίτη χώρα. Στο πλαίσιο των
προσφύγων, η μεταφορά του πρόσφυγες από τη
χώρα στην οποία έχουν καταφύγει σε άλλο κράτος
αυτό συμφώνησε να τα δεχτεί. Οι πρόσφυγες
συνήθως λαμβάνουν άσυλο ή κάποια άλλη μορφή
κατοίκου μακράς διαρκείας και, σε πολλές
περιπτώσεις, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν
πολιτογραφημένοι

Ξενοφοβία

Σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της ξενοφοβίας, αν και μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ύψη, προκαταλήψεις και συμπεριφορά που απορρίπτουν, αποκλείουν και συχνά
καταστρέφουν τα άτομα, με βάση την αντίληψη
ότι είναι ξένοι ή ξένοι στην κοινότητα, την κοινωνία ή την εθνική ταυτότητα. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ
ρατσισμού και ξενοφοβίας, δύο όροι που μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν ο ένας από τον
άλλο.
Οικογενειακή Επανένωση
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι κάθε παιδί ή έφηβος που ζει, για οποιονδήποτε λόγο,
σε χώρα διαφορετική από τους γονείς του, έχει δικαίωμα επανένωσης με αυτούς. Η οικογενειακή επανένωση
επιτρέπει στις οικογένειες να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, ώστε η οικογενειακή μονάδα να μπορεί να
μείνει μαζί.
OCHA (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών
Το OCHA είναι το τμήμα της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση
ανθρωπιστικών φορέων για να εξασφαλίσει μια συντονισμένη αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης. Το OCHA επίσης εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου κάθε φορέας μπορεί να
συμβάλει στη συνολική προσπάθεια απόκρισης.
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πρόσφυγας
Πρόσωπο που, λόγω βάσιμου βάσιμου φόβου δίωξης
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδιότητας
μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών
πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της
ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέσηή, λόγω αυτού του
φόβου, δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της προστασίας
αυτής της χώρας "(Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς
των προσφύγων).

Παράγοντες ώθησης-έλξης

Πρόσφυγες/ στρατόπεδο εκτοπισθέντων

Η μετανάστευση αναλύεται συχνά με βάση το μοντέλο
"push-pull", το οποίο εξετάζει τους παράγοντες
ώθησης που οδηγούν τους ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους (όπως η οικονομική,
κοινωνικά ή πολιτικά προβλήματα) και τους
παράγοντες έλξης που τους προσελκύουν στη χώρα
προορισμού.

Ένας στρατόπεδο προσφύγων είναι ένας
προσωρινός οικισμός που έχει κατασκευαστεί για
να δέχεται πρόσφυγες και ανθρώπους σε
καταστάσεις που μοιάζουν με πρόσφυγες. Τα
στρατόπεδα προσφύγων συνήθως φιλοξενούν
ανθρώπους που έχουν φύγει από γειτονικές χώρες,
αλλά υπάρχουν και στρατόπεδα για εσωτερικά
εκτοπισμένα άτομα. Οι κοινότητες ενσωμάτωσης
είναι
μια εναλλακτική λύση στα στρατόπεδα αυτά, όπου
οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι είναι
ευπρόσδεκτοι στην τοπική κοινότητα με την
υποστήριξη της κυβέρνησης.

Πολιτογράφηση

Η πολιτογράφηση είναι όταν ένα κράτος παραχωρεί επισήμως την εθνικότητά του σε άτομο που δεν έχει την
εθνικότητα του, κατόπιν διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τον ενδιαφερόμενο. Το διεθνές δίκαιο δεν
προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για την πολιτογράφηση, αλλά αναγνωρίζει την αρμοδιότητα κάθε κράτους
να πολιτογραφεί όσους δεν είναι υπήκοοι του και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση να γίνουν υπήκοοι
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Υποβοηθούμενη εθελοντική επιστροφή
Οι διοικητικές, υλικοτεχνικές, χρηματοδοτικές
ενισχύσεις και η βοήθεια επανένταξης για τους
αιτούντες άσυλο που έχουν απορριφθεί, τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων, οι μετανάστες, οι ειδικευμένοι
υπήκοοι και άλλοι μετανάστες που αδυνατούν ή δεν
επιθυμούν να παραμείνουν στις χώρες υποδοχής,
εθελοντικά επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους.

UNHCR - Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες
O Oργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που έχει λάβει
την εντολή να ηγείται και να συντονίζει τη διεθνή
δράση φορέων για την παγκόσμια προστασία των
προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων
να βρίσκονται σε κατάσταση επίλυσης του ασύλου
καθώς και σχετικών θεμάτων. Ο σημαντικότερος εξ
αυτών είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, καθώς φέρει την ευθύνη για τη
διασφάλίζεται η τήρηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
των
προσφύγων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να
αιτούνται άσυλο και να μην επιστρέφονται
ακουσίως σε μια χώρα όπου έχουν λόγους να
φοβούνται τη δίωξη.
Χώρα καταγωγής
Η χώρα που αποτελεί την πηγή των μεταναστευτικών
ρευμάτων (νόμιμων ή παράνομων
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Το εκπαιδευτικό υλικό, οι πόροι και οι δραστηριότητες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, την αειφόρο
ανάπτυξη και την παγκόσμια ιθαγένεια αποτελούν μέρος της εργασίας της ισπανικής επιτροπής της UNICEF
για την προώθηση της παιδείας και της παγκόσμιας ιθαγένειας. Το υλικό αυτό δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του
εμπορικού σήματος Enredate con UNICEF στην ιστοσελίδα www.enredate.org. Τα γεγονότα και οι απόψεις
που αναφέρονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη θέση της UNICEF.
Η UNICEF προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των παιδιών σε ό, τι κάνουμε. Σε συμμαχία με τους
εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και εδάφη για να εφαρμόσουμε αυτή τη δέσμευση, εστιάζοντας στην
προσέγγιση των πλέον ευάλωτων παιδιών, προς όφελος κάθε παιδιού παντού.
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