
20
21

 Α
πο

λο
γι

σμ
ός

 Δ
ρά

ση
ς

20
21

Απ
ολ

ογ
ισ

μό
ς 

Δρ
άσ

ης

 Όλα όσα έγιναν μέσα
 στη χρονιά χάρη στη
δική σας βοήθεια
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2021 – ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΛΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το φωτογράφο μας, Elyor Nemat, για το εξώφυλλο αυτής της έκδοσης. 
Ευχαριστούμε ακόμη όλους τους φωτογράφους και συναδέλφους μας που αποτυπώνουν με 
αφοσίωση το έργο της Ύπατης Αρμοστείας στις φωτογραφίες τους, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε 
αυτή την έκθεση. Όλο το φωτογραφικό υλικό υπόκειται στα πνευματικά δικαιώματα της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στους φωτογράφους που αναφέρονται.  

Η έκθεση αυτή έγινε από την ομάδα Multimedia Fundraising Content της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες και προσαρμόστηκε από το τμήμα Private Sector Partnerships Ελλάδας.

Σχεδιασμός: Alix Gillet-Kirt, Design Team Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
Έκδοση: Μάρτιος 2022

Ποιοί είμαστε

Μαζί, προστατεύουμε τους 
ανθρώπους που αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τον τόπο 
τους λόγω πολέμων, φυσικών 
καταστροφών και 
καταπάτησης δικαιωμάτων. 

Τί κάνουμε

Οι ομάδες μας υποδέχονται 
εκτοπισμένους ανθρώπους σε 
πάνω από 130 χώρες, σώζοντας 
τις ζωές τους, προστατεύοντάς 
τους και βοηθώντας τους να 
χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Γιατί διαφέρουμε

Εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες 
και άνδρες αναγκάζονται να 
αφήσουν πίσω τους τα πάντα 
κάθε χρόνο. Είμαστε ο βασικός 
οργανισμός παγκοσμίως που 
τους υποστηρίζει.
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To 2021 ήταν μία δύσκολη χρονιά.  

Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν λόγω πολέμων, 
βίας και φυσικών καταστροφών. Ένας 
πληθυσμός που προστίθεται στους 80 
εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάστηκε να 
εγκαταλείψουν τα πάντα μέσα στα τελευταία 
χρόνια. Οικογένειες, γυναίκες, άντρες, παιδιά - 
άνθρωποι σαν κι εμάς που σε μερικές μόνο 
στιγμές άφησαν πίσω την καθημερινότητά 
τους αναζητώντας λίγη ασφάλεια.

Χάρη στη δική σας βοήθεια, η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στάθηκε στο πλευρό τους. 

Χάρη σε σας καταφέραμε να βρισκόμαστε 
όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας άμεσα 
βοήθεια και ανακούφιση στους ανθρώπους 
που μας χρειάζονταν πραγματικά. Για 
πολλούς, ίσως ήταν η διαφορά μεταξύ ζωής 
και θανάτου. 

Τα δεδομένα στον κόσμο αλλάζουν συνεχώς. 
Έχοντας βιώσει μία πανδημία, την τρέχουσα 
κλιματική κρίση και συνεχείς οικονομικές 
προκλήσεις, καταλαβαίνουμε πόσο 
απρόβλεπτη έχει γίνει η ζωή για όλους μας και 
ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στις πιο 
ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η 
αλληλεγγύη δεν είναι αυτονόητη. Η 
συνεισφορά σας είναι πραγματικά 
συγκινητική και έχει τεράστιο αντίκτυπο 
στις ζωές αυτών των ανθρώπων. 

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας 
απευθύνεται σε όλους εσάς, τους 
υποστηρικτές  μας, που εδώ και καιρό 
βρίσκεστε στο πλευρό μας. Ευελπιστούμε να 
σας δώσει μία καλύτερη εικόνα για το θετικό 
αποτέλεσμα που επιφέρει η δωρεά σας στις 
ζωές των προσφύγων όλου του κόσμου. 

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη 
γενναιοδωρία σας.  
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2021 – μια χρονιά γεμάτη 
προκλήσεις

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

Οι συγκρούσεις στην 
Υεμένη κλιμακώνονται, 
επιδεινώνοντας την 
υπάρχουσα κρίση

Οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν 
ξανά στην περιοχή Marib της 
Υεμένης προσθέτουν 
επιπλέον πόνο στους 
εκατοντάδες ανθρώπους που 
βρίσκονται εκτοπισμένοι και 
σε μεγάλη ανάγκη. Η 
κατάσταση στην Υεμένη έγινε 
γρήγορα η σοβαρότερη 
ανθρωπιστική κρίση του 
κόσμου από την έναρξη των 
συγκρούσεων το 2015. Οι 
εκτοπισμοί, η φτώχεια και η 
πείνα απειλούν τη ζωή 
περισσότερων από 20 
εκατομμύρια ανθρώπων, 
ανάμεσά τους και 4 
εκατομμύρια εσωτερικά 
εκτοπισμένων. Παρά τις 
προκλήσεις που υπάρχουν 
στο πεδίο, η ΥΑ παραμένει εκεί 
τελώντας το έργο της: 
παρέχουμε καταφύγιο, 
κουβέρτες, μαγειρικά σκεύη 
και χρηματική υποστήριξη, 
βοηθάμε να εξασφαλιστεί ένα 
προστατευμένο πλαίσιο 
διαβίωσης και εργαζόμαστε 
για τη διάθεση απαραίτητων 
υποδομών ώστε να 
στηρίξουμε όσους έχουν 
ανάγκη.   

Φωτιά καταστρέφει τον 
καταυλισμό Kutupalong
των Ροχίνγκια στο 
Μπαγκλαντές

Στον καταυλισμό Kutupalong 
στο Μπαγκλαντές, το 
μεγαλύτερο προσφυγικό 
καταυλισμό του κόσμου, μία 
καταστροφική φωτιά 
στέρησε τις ζωές 15 
προσφύγων και τραυμάτισε 
πάνω από 500 ανθρώπους, 
καταστρέφοντας μεγάλο 
τμήμα του καταυλισμού. Με 
εσάς δίπλα μας, δουλεύουμε 
σκληρά για να προσφέρουμε 
την απαραίτητη βοήθεια 
στους 48.000 πρόσφυγες που 
έχασαν τα πάντα στις φλόγες. 
Τις επόμενες μέρες παρέχουμε 
ψυχολογική υποστήριξη σε 
όσους επηρέασε η φωτιά και 
βοηθάμε στην επανένωση  
πάνω από 600 παιδιών με τις 
οικογένειές τους. Μοιράζουμε 
κουβέρτες, ηλιακές λάμπες και 
ιατροφαρμακευτικά είδη και 
ξαναχτίζουμε υγειονομικές 
υποδομές.

200.000 άνθρωποι 
εκτοπίζονται λόγω της 
βίας στην Κεντρική 
Αφρικανική Δημοκρατία
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200.000 άνθρωποι
εκτοπίζονται λόγω της
βίας στην Κεντρική
Αφρικανική Δημοκρατία

Στην Κεντρική Αφρικανική 
Δημοκρατία (ΚΑΔ), μετά τις 
πρόσφατες εκλογές η 
αβεβαιότητα έχει αυξηθεί 
ιδιαίτερα, αναγκάζοντας 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους 
να αναζητήσουν ένα 
ασφαλές καταφύγιο. Μέχρι 
το τέλος του μήνα, πάνω 
από 200.000 άνθρωποι 
εκτοπίστηκαν λόγω των 
βιαιοτήτων. Από αυτούς,
100.000 διέφυγαν σε 
γειτονικές χώρες, με περίπου 
χίλιους ανθρώπους να 
περνάνε τα σύνορα 
καθημερινά. Οι υπόλοιποι 
παρέμειναν εκτοπισμένοι 
στην ίδια τους τη χώρα. 
Λόγω της έλλειψης 
προσβασιμότητας και του 
κακού οδικού δικτύου, είναι 
δύσκολο να βρεθούμε κοντά 
στους εκτοπισμένους 
ανθρώπους. Με τη δική σας 
υποστήριξη, η ΥΑ ξεκινά τη 
χρονιά βελτιώνοντας το 
σύστημα διανομής 
αναγκαίων ειδών, 
αποθηκεύοντας προμήθειες 
για τον επερχόμενο χειμώνα 
και καταγράφοντας αφίξεις. 
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Έκρηξη ηφαιστείου 
ξεριζώνει εκατοντάδες 
στο Β. Κιβού της Λ.Δ. του 
Κονγκό

 

 

Με την αλληλεγγύη που δείχνετε κάνοντας δωρεά στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, έχετε βοηθήσει να προστατεύσουμε εκείνους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν 
να αφήσουν πίσω τους τα πάντα σε μερικά μόλις λεπτά. Χάρη σε εσάς, οι ομάδες μας 
βρίσκονται στο πεδίο σε πάνω από 130 χώρες, 365 ημέρες το χρόνο.

Για εμάς και τους ανθρώπους που βοηθάμε, είναι εξαιρετικά συγκινητικό το γεγονός ότι 
προσφέρετε τόσο γενναιόδωρα τη βοήθειά σας και φροντίζετε όσους βιώνουν τον εκτοπισμό.  

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος

Ένοπλες επιθέσεις στη 
Μοζαμβίκη εφιστούν την 
προσοχή μας σε μια 
σιωπηρή κρίση
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τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 
της βίας. Έχοντας εσάς στο 
πλευρό μας, η ΥΑ προσφέρει 
άμεσα βοήθεια ζωτικής 
σημασίας μοιράζοντας είδη 
πρώτης ανάγκης, όπως 
κουβέρτες και ηλιακές 
λάμπες και παρέχοντας 
υπηρεσίες όπως 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
που θα βοηθήσουν τους 
εκτοπισμένους ανθρώπους 
να σταθούν ξανά στα πόδια 
τους.
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Ο αναγκαστικός 
εκτοπισμός φτάνει σε 
ακραία ποσοστά

Ο αριθμός των ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να αφήσουν τα 
σπίτια τους για να ξεφύγουν 
απο τον πόλεμο και τις 
συγκρούσεις έφτασε τον 
πρωτοφάνη αριθμό των 82.4 
εκατομμυρίων το 2020 - το 
υψηλότερο ποσοστό που έχει 
υάρξει ποτέ - σύμφωνα με την 
Έκθεση Παγκόσμιων Τάσεων 
της ΥΑ για το 2021. Μέχρι τα 
μέσα της χρονιάς ο αριθμός 
αυτός έφτασε τα 84 
εκατομμύρια. Σχεδόν οι μισοί 
από αυτούς που εκτοπίστηκαν 
είναι ανήλικα παιδιά. 
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, Filippo 
Grandi, υπογραμμιζει την 
αφοσίσωση της ΥΑ "Πίσω από 
κάθε αριθμό υπάρχει ένας 
άνθρωπος που αναγκάστηκε να 
εγκαταλείξει το σπίτι του, μια 
ιστορία εκτοπισμού κ πολύς 
πόνος. Χρειάζεται να δώσουμε 
την προσοχή και την 
υποστήριξή μας,όχι μονο στο 
πλαίσιο της ανθρωπιστικής 
βοήθειας αλλά και για να 
βρεθούν λύσεις στα 
προβλήματα που προκύπτουν."
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Οι βιαιότητες στο Τιγκρέι 
επιδεινώνουν την 
ανθρωπιστική κρίση 
στην Αιθιοπία

Οι βιαιότητες των ενόπλων 
ομάδων στην περιοχή 
Τιγκρέι της Αιθιοπίας 
γίνονται ακόμα εντονότερες, 
κάνοντας τις κοινότητες να 
υποφέρουν ακόμη 
περισσότερο. Ένα μήνα πριν, 
βομβαρδισμοί στην περιοχή 
κόστισαν πολλές ζωές και 
άφησαν πίσω εκατοντάδες 
τραυματίες. Η περιοχή δεν 
έχει ακόμα ανακάμψει και η 
ανθρωπιστική κρίση στο 
βόρειο τμήμα της Αιθιοπίας 
εντείνεται. Συνθήκες όπως η 
ακραία πείνα, ο εκτοπισμός, 
οι παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το μεγάλο 
ποσοστό έμφυλης βίας και η 
αναγκαστική επιστροφή των 
προσφύγων, απειλούν τις 
ζωές εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων. Η ΥΑ αναβαθμίζει 
την ανθρωπιστική βοήθεια 
που προσφέρει για να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 
αυξανόμενες ανάγκες. 
Αποστέλλει στο πεδίο 
εμπειρογνώμονες και παρέχει 
καταφύγιο, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης.

Η κρίση στο Αφγανιστάν 
κλιμακώνεται 
φέρνοντας εκατοντάδες 
σε έκτακτη ανάγκη

Στο Αφγανιστάν, η 
ανθρωπιστική κρίση που έχει 
προκληθεί από τις 
εκτεταμένες συγκρούσεις, 
αφού μεσολάβησε μια 
περίοδος σοβαρής 
επιδείνωσης, προκαλεί τώρα 
επιπλέον ανασφάλεια και 
καταστροφές σε μια χώρα 
εξαντλημένη. Τα πολλαπλά 
μέτωπα συγκρούσεων σε 
συνδυασμό με την ανάληψη 
της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν αναγκάζουν τους 
ανθρώπους σε όλη τη χώρα 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους για να ξεφύγουν από τη 
βία, την πείνα και την 
καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ξεριζώνονται πρώτοι απ' 
όλους οι γυναίκες και τα 
παιδιά. Χάρη στη 
γενναιόδωρη βοήθειά σας, η 
ΥΑ μπορεί και ανταποκρίνεται 
άμεσα στις νέες ανάγκες, 
παρέχει την απαραίτητη 
χρηματική βοήθεια, ασφαλές 
καταφύγιο, προμήθειες 
έκτακτης ανάγκης, 
υγειονομικές εγκαταστάσεις 
και άλλες αναγκαίες 
υπηρεσίες σε όσους τις 
χρειάζονται.

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Η πανδημία παραμένει 
απειλή για πρόσφυγες σε 
χώρες με ανεπαρκή 
χρηματοδότηση

Παρά την πρόοδο στη μάχη 
κατά του COVID-19, η ΥΑ 
ανακοινώνει ότι η πανδημία 
εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικότατη απειλή για τις 
ζωές και την επιβίωση των 
ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, 
με τους περισσότερους να 
ζουν σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι περιορισμοί στα 
ταξίδια, την εργασία και τα 
σχολεία - καθώς και η απειλή 
των αποδυναμωμένων 
συστημάτων υγείας - 
δημιουργούν προκλήσεις 
για τη βασική επιβίωση των 
προσφύγων και κυρίως των 
πιο ευάλωτων ομάδων, 
όπως οι ηλικιωμένοι. 
Συνεχίζουμε να παρέχουμε 
υπηρεσίες υγείας, καθαρό 
νερό και δομές υγιεινής στους 
εκτοπισμένους πληθυσμούς 
και φροντίζουμε οι 
διαδικασίες ασύλου να είναι 
προσβάσιμες για όσους τις 
χρειάζονται. Όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν χάρη στη 
δική σας βοήθεια. Η κρίση που 
δημιούργησε ο COVID-19 είναι 
εκείνη που έχει 
χρηματοδοτηθεί λιγότερο 
μεταξύ των δράσεων της ΥΑ 
και γι' αυτό η στήριξή σας έχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία. 

   UNHCR ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2021
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στην Αιθιοπία

Οι βιαιότητες των ενόπλων 
ομάδων στην περιοχή 
Τιγκρέι της Αιθιοπίας
γίνονται ακόμα εντονότερες, 
κάνοντας τις κοινότητες να 
υποφέρουν ακόμη 
περισσότερο. Ένα μήνα πριν, 
βομβαρδισμοί στην περιοχή 
κόστισαν πολλές ζωές και 
άφησαν πίσω εκατοντάδες 
τραυματίες. Η περιοχή δεν 
έχει ακόμα ανακάμψει και η
ανθρωπιστική κρίση στο 
βόρειο τμήμα της Αιθιοπίας 
εντείνεται. Συνθήκες όπως η 
ακραία πείνα, ο εκτοπισμός, 
οι παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το μεγάλο 
ποσοστό έμφυλης βίας και η 
ακούσια επιστροφή των 
προσφύγων, απειλούν τις 
ζωές εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων. Η ΥΑ αναβαθμίζει 
την ανθρωπιστική βοήθεια 
που προσφέρει για να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 
αυξανόμενες ανάγκες. 
Αποστέλει στο πεδίο 
εμπειρογνώμονες και παρέχει 
καταφύγιο, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης.

Η κρίση στο Αφγανιστάν 
κλιμακώνεται 
φέρνοντας εκατοντάδες 
σε έκτακτη ανάγκη

Στο Αφγανιστάν, η 
ανθρωπιστική κρίση που έχει 
προκληθεί από τις 
εκτεταμένες συγκρούσεις, 
αφού μεσολάβησε μια 
περίοδος σοβαρής 
επιδείνωσης, προκαλεί τώρα 
επιπλέον ανασφάλεια και 
καταστροφές σε μια χώρα 
εξαντλημένη. Τα πολλαπλά 
μέτωπα συγκρούσεων σε 
συνδυασμό με την ανάληψη 
της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν αναγκάζουν τους 
ανθρώπους σε όλη τη χώρα 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους για να ξεφύγουν από τις 
βιαιότητες, την πείνα και την 
καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ξεριζώνονται πρώτοι απ' 
όλους οι γυναίκες και τα 
παιδιά. Χάρη στη
γενναιόδωρη βοήθειά σας, η 
ΥΑ μπορεί και ανταποκρίνεται 
άμεσα στις νέες ανάγκες, 
παρέχει την απαραίτητη 
χρηματική βοήθεια, ασφαλές 
καταφύγιο, προμήθειες 
έκτακτης ανάγκης, 
υγειονομικές εγκαταστάσεις 
και άλλες αναγκαίες 
υπηρεσίες σε όσους τις 
χρειάζονται.

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Η πανδημία παραμένει 
απειλή για πρόσφυγες σε 
χώρες με ανεπαρκή 
χρηματοδότηση

Παρά την πρόοδο στη μάχη 
κατά του COVID-19, η ΥΑ
ανακοινώνει ότι η πανδημία 
εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικότατη απειλή για τις 
ζωές και την επιβίωση των 
ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, 
με τους περισσότερους να 
ζουν σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι περιορισμοί στα 
ταξίδια, την εργασία και τα 
σχολεία - καθώς και η απειλή 
των αποδυναμωμένων 
συστημάτων υγείας -
δημιουργούν προκλήσεις 
για τη βασική επιβίωση των 
προσφύγων και κυρίως των 
πιο ευάλωτων ομάδων, 
όπως οι ηλικιωμένοι. 
Συνεχίζουμε να παρέχουμε 
υπηρεσίες υγείας, καθαρό
νερό και δομές υγιεινής στους 
εκτοπισμένους πληθυσμούς 
και φροντίζουμε οι 
διαδικασίες ασύλου να είναι 
προσβάσιμες για όσους τις 
χρειάζονται. Όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν χάρη στη 
δική σας βοήθεια. Η κρίση που 
δημιούργησε ο COVID-19 είναι 
εκείνη που έχει 
χρηματοδοτηθεί λιγότερο 
μεταξύ των δράσεων της ΥΑ 
και γι' αυτό η στήριξή σας έχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία. 
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Η κλιματική κρίση έχει 
σοβαρές επιπτώσεις για 
όσους ξεριζώθηκαν

Η κλιματική κρίση είναι μια 
μεγάλη απειλή για όλη την 
ανθρωπότητα. Το 90% των 
προσφύγων και το 70% των 
εσωτερικά εκτοπισμένων 
παγκοσμίως προέρχονται από 
περιοχές που έχουν πληγεί 
σημαντικά από την κλιματική 
αλλαγή. Τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα απειλούν κυρίως 
τους ανθρώπους που ζουν 
σε αναπτυσσόμενες χώρες - 
οι οποίες μάλιστα 
φιλοξενούν τους 
περισσότερους 
εκτοπισμένους. Αυτό 
συμβαίνει σε χώρες όπως η 
Ονδούρα στην Κεντρική 
Αμερική, όπου οι φυσικές 
καταστροφές γίνονται όλο και 
πιο συχνές, κάνοντας 
δυσκολότερη τη ζωή 
εκατοντάδων χιλιάδων που 
έχουν ήδη εκτοπιστεί λόγω της 
ένοπλης βίας. Με τη 
συμμετοχή της στο Συνέδριο 
του ΟΗΕ για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26), η ΥΑ καλεί σε 
άμεση βοήθεια για τους πιο 
ευάλωτους πληθυσμούς.

Δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι διαφεύγουν 
από τις συγκρούσεις για 
το νερό στο Καμερούν

Διαμάχες ξεσπούν στην 
περιφέρεια του Απώτερου 
Βορρά στο Καμερούν για τα 
περιορισμένα αποθέματα 
νερού, καθώς η κλιματική 
κρίση οξύνει τις υπάρχουσες 
εντάσεις. Τα τελευταία 60 
χρόνια η λίμνη Τσαντ έχει 
συρρικνωθεί κατά 95%. Η 
κατάσταση αυτή, σε 
συνδυασμό με την 
εκτεταμένη βία, έχει 
αναγκάσει τουλάχιστον 
100.000 ανθρώπους να 
εκτοπιστούν, κατά κύριο 
λόγο γυναίκες και παιδιά. Αν 
και κάποιοι παραμένουν στο 
Καμερούν, οι περισσότεροι 
περνούν στα σύνορα του 
Τσαντ, όπου αντιμετωπίζουν 
δύσκολες συνθήκες. Χάρη στη 
βοήθειά σας, η ΥΑ σπεύδει να 
προσφέρει την απαραίτητη 
στήριξη σε μια δύσκολη 
κατάσταση, παρέχοντας 
ασφαλές καταφύγιο, 
υπηρεσίες υγείας, προστασία 
και καλύπτοντας βασικές 
ανάγκες των εκτοπισμένων. 
Ακόμη, μαζί με τους 
συνεργάτες μας προωθούμε 
την κοινωνική ένταξη.

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Εκατοντάδες άνθρωποι 
μένουν εγκλωβισμένοι 
στα σύνορα 
Λευκορωσίας-Πολωνίας

Εκατοντάδες πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο προσπαθούν 
να επιβιώσουν ενώ βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στα σύνορα 
μεταξύ της Λευκορωσίας και 
της Πολωνίας από τα μέσα 
του Αυγούστου. Ορισμένοι 
από αυτούς χρειάζονται 
εξειδικευμένη βοήθεια. Ζουν 
σε αυτοσχέδιους 
καταυλισμούς, χωρίς 
κατάλληλο καταφύγιο και 
σταθερή παροχή τροφής και 
νερού. Άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά αναγκάζονται να 
κοιμηθούν στο ύπαιθρο χωρίς 
να έχουν φάει για ώρες. Ενώ 
βιώνουν αυτές τις συνθήκες, 
χρειάζεται να αντιμετωπίσουν 
και το χειμώνα που φτάνει. Η 
ΥΑ στέλνει άμεσα τη βοήθεια 
που χρειάζεται σε όσους έχουν 
ανάγκη. Διανέμει πακέτα 
υγιεινής, κουβέρτες και 
τρόφιμα και αναζητά τις 
κατάλληλες λύσεις. 

UNHCR  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2021
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί 
αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
για να διαφύγουν από την βία 
και την ακραία φτώχεια. Από 
τον Ιανουάριο του 2021 έως 
τον Ιανουάριο του 2022 
περίπου 141.200 άνθρωποι 
κατέφυγαν σε γειτονικές 
χώρες ενώ 669.000 άνθρωποι 
προστέθηκαν στους 3 
εκατομμύρια εσωτερικά 
εκτοπισμένους της χώρας.

Χάρη σε υποστηρικτές όπως 
εσείς, η ΥΑ κατάφερε να 
παραμείνει στο Αφγανιστάν 
και να αυξήσει την 
παρεχόμενη ανθρωπιστική 
βοήθεια προκειμένου να 
καλυφθούν επαρκώς οι 
ανάγκες στο πεδίο. Παρ’ολη 
την επικινδυνότητα και τις 
πρακτικές δυσκολίες 
πρόσβασης, οι ομάδες μας 
δούλεψαν αδιάκοπα για να 
παρέχουν βοήθεια ζωτικής 
σημασίας στις κοινότητες που 
πραγματικά το χρειάζονταν.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι που 
επηρεάστηκαν από αυτή 
την κρίση; 

To 2021, η βία και η 
ανασφάλεια ανάγκασαν 

χιλιάδες ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τα πάντα 
πίσω τους έχοντας μαζί τους 
μόνο τα ρούχα που φορούν. Η 
ξηρασία και η πανδημία 
έρχονται να προσθέσουν ένα 
ακόμα βάρος, ενώ ο χειμώνας, 
με τη θερμοκρασία να φτάνει 
στους -12 βαθμούς, γίνεται 
ανυπόφορος για τους 
ανθρώπους που δεν έχουν 
ασφαλές και ζεστο καταφύγιο.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι 
από τους μισούς ανθρώπους 
που ζουν στο Αφγανιστάν 
βασίζονται στην 
ανθρωπιστική βοήθεια για 
την επιβίωσή τους ενώ ένας 
στους τρεις βιώνει την 
επισιτιστική κρίση. Αν 
συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, 
το 97% του πληθυσμού
αναμένεται να ζει σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας μέχρι το 
τέλος του 2022.

Οι Αφγανοί έχουν ανάγκη από
ασφαλές καταφύγιο, καθαρό 
νερό, φαγητό, προστασία και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η 
κατάσταση παραμένει 
εξαιρετικά αβέβαιη και οι 
εκτοπισμένοι άνθρωποι 
χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά 
μας. 

Το 2021 ήταν ακόμα μία δύσκολη χρονιά. 
Μία από τις χειρότερες κρίσεις που 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη 
χρονιά ήταν αυτή του Αφγανιστάν.
Παρακάτω θα βρείτε μερικές πληροφορίες για το πως εκτυλίχθηκε η συγκεκριμένη επείγουσα κατάσταση 
και τους τρόπους με τους οποίους η συνεισφορά σας μας βοήθησε να προστατεύσουμε εκατομμύρια 
εκτοπισμένους ανθρώπους.

Πως ξεκίνησε η κρίση του 
Αφγανιστάν;

Το Αφγανιστάν είναι μία χώρα 
που αντιμετωπίζει εσωτερικές 
διαμάχες εδώ και 40 χρόνια. 
Από τον Ιανουάριο του 2021 η 
κατάσταση χειροτέρεψε όταν 
ξεκίνησαν έντονες 
συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων 
ομάδων. Όσο οι διαμάχες 
κλιμακώνονται και οι απώλειες 
αυξάνονται συνεχώς, το 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας 
πλήττεται από ανασφάλεια για 
την επιβίωση των Αφγανών 
πολιτών. Η ανάληψη της 
εξουσίας από τους Ταλιμπάν 
τον Αύγουστο του 2021 
δημιούργησε νέες προκλήσεις 
που απειλούν την 
καθημερινότητα και τα 
δικαιώματα των Αφγανών. Η 
κατάσταση αυτή έχει επιφέρει 
ένα νέο κύμα ανθρωπιστικής 
κρίσης που εντείνεται από 
δεκαετίες συγκρούσεων, 
φτώχειας, επισιτιστικής 
ανασφάλειας και κλιματικής 
κρίσης που έχουν προηγηθεί. 
Η περσινή χρονιά ωστόσο 
ήταν ακόμα δυσκολότερη  
καθώς η χώρα βίωσε τις 
κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας ενώ 
παράλληλα πολλές από τις 
επαρχίες ήρθαν αντιμέτωπες 
με ένα πρωτόγνωρο κύμ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί 
αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
για να διαφύγουν από την βία 
και την ακραία φτώχεια. Από 
τον Ιανουάριο του 2021 έως 
τον Ιανουάριο του 2022 
περίπου 141.200 άνθρωποι 
κατέφυγαν σε γειτονικές 
χώρες ενώ 669.000 άνθρωποι 
προστέθηκαν στους 3 
εκατομμύρια εσωτερικά 
εκτοπισμένους της χώρας.

Χάρη σε υποστηρικτές όπως 
εσείς, η ΥΑ κατάφερε να 
παραμείνει στο Αφγανιστάν 
και να αυξήσει την 
παρεχόμενη ανθρωπιστική 
βοήθεια προκειμένου να 
καλυφθούν επαρκώς οι 
ανάγκες στο πεδίο. Παρ’ολη 
την επικινδυνότητα και τις 
πρακτικές δυσκολίες 
πρόσβασης, οι ομάδες μας 
δούλεψαν αδιάκοπα για να 
παρέχουν βοήθεια ζωτικής 
σημασίας στις κοινότητες που 
πραγματικά το χρειάζονταν.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι που 
επηρεάστηκαν από αυτή 
την κρίση; 

To 2021, η βία και η 
ανασφάλεια ανάγκασαν 

χιλιάδες ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τα πάντα 
πίσω τους έχοντας μαζί τους 
μόνο τα ρούχα που φορούν. Η 
ξηρασία και η πανδημία 
έρχονται να προσθέσουν ένα 
ακόμα βάρος, ενώ ο χειμώνας, 
με τη θερμοκρασία να φτάνει 
στους -12 βαθμούς, γίνεται 
ανυπόφορος για τους 
ανθρώπους που δεν έχουν 
ασφαλές και ζεστο καταφύγιο. 

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι 
από τους μισούς ανθρώπους 
που ζουν στο Αφγανιστάν 
βασίζονται στην 
ανθρωπιστική βοήθεια για 
την επιβίωσή τους ενώ ένας 
στους τρεις βιώνει την 
επισιτιστική κρίση. Αν 
συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, 
το 97% του πληθυσμού 
αναμένεται να ζει σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας μέχρι το 
τέλος του 2022.

Οι Αφγανοί έχουν ανάγκη από 
ασφαλές καταφύγιο, καθαρό 
νερό, φαγητό, προστασία και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η 
κατάσταση παραμένει 
εξαιρετικά αβέβαιη και οι 
εκτοπισμένοι άνθρωποι 
χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά 
μας. 

Το 2021 ήταν ακόμα μία δύσκολη χρονιά. 
Μία από τις χειρότερες κρίσεις που 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη 
χρονιά ήταν αυτή του Αφγανιστάν.
Παρακάτω θα βρείτε μερικές πληροφορίες για το πως εκτυλίχθηκε η συγκεκριμένη επείγουσα κατάσταση 
και τους τρόπους με τους οποίους η συνεισφορά σας μας βοήθησε να προστατεύσουμε εκατομμύρια 
εκτοπισμένους ανθρώπους.
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κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας ενώ 
παράλληλα πολλές από τις 
επαρχίες ήρθαν αντιμέτωπες 
με ένα πρωτόγνωρο κύμα 
ξηρασίας.
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Πώς έχουν βοηθήσει 
οι δωρεές σας την 
Ύπατη Αρμοστεία να 
ανταποκριθεί σε 
αυτή την κρίση;
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη γενναιοδωρία 
σας. Το 2021 η Ύπατη Αρμοστεία συγκέντρωσε πάνω από 40 
εκατομμύρια δολάρια και ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες 
ανάγκες του Αφγανιστάν.    

Δουλεύουμε αδιάκοπα στο Αφγανιστάν και τις γειτονικές 
χώρες εδώ και δεκαετίες και, παρ’όλο που η κατάσταση 
παραμένει δύσκολη και αβέβαιη στο πεδίο, εμείς συνεχίζουμε  
να δίνουμε το παρόν και παρέχουμε βοήθεια ζωτικής 
σημασίας στους ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται. 
Διατηρώντας τις αποθήκες μας γεμάτες με είδη πρώτης 
ανάγκης, εκπαιδεύοντας συνεχώς το προσωπικό μας και 
έχοντας τους απαραίτητους πόρους διαθέσιμους, συνεχίζουμε 
να προσφέρουμε καταφύγιο, υγειονομικές και ιατρικές 
υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, είδη προστασίας από 
το κρύο και βασικά είδη ανάγκης για να προστατευτούν 
οικογένειες από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Το 2021 η  Ύπατη Αρμοστεία βοήθησε πάνω από 1,1 
εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους Αφγανούς 
προσφέροντας υποστήριξη ζωτικής σημασίας.

Όταν οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του νέου 
κύματος βίας, της φτώχειας και της πείνας, δείξατε τη 
γενναιοδωρία σας και σταθήκατε στο πλευρό τους.

Χάρη σε εσάς, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή την 
κρίση, ήμασταν ήδη έτοιμοι. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

926.900
άνθρωποι παρέλαβαν 
ανθρωπιστική 
βοήθεια

263.200
άνθρωποι έλαβαν είδη 
προστασίας για το χειμώνα

88.900
άνθρωποι έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση για 
ενοικίαση και επιδιορθώσεις 
καταλυμάτων

54.700
άνθρωποι έλαβαν βοήθημα 
για την επανένταξη (CARE)

34 περιοχές
βοηθήθηκαν

74.300
άνθρωποι έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση 
για λόγους 
προστασίας

199.900
άνθρωποι 
υποστηρίχθηκαν μέσω 
της διανομής ειδών 
πρώτης ανάγκης

64.400
άνθρωποι παρέλαβαν 
είδη προσωπικής 
υγιεινής

Επείγουσα βοήθεια που 
προσφέραμε χάρη σε εσάς από 
τον Αύγουστο μέχρι το 
Δεκέμβρη του 2021
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εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους Αφγανούς 
προσφέροντας υποστήριξη ζωτικής σημασίας.

Όταν οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του νέου 
κύματος βίας, της φτώχειας και της πείνας, δείξατε τη 
γενναιοδωρία σας και σταθήκατε στο πλευρό τους.

Χάρη σε εσάς, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή την 
κρίση, ήμασταν ήδη έτοιμοι. 
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Χάρη σε εσάς, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή την 
κρίση, ήμασταν ήδη έτοιμοι. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

926.900
άνθρωποι παρέλαβαν 
ανθρωπιστική 
βοήθεια

263.200
άνθρωποι έλαβαν είδη 
προστασίας για το χειμώνα

88.900
άνθρωποι έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση για 
ενοικίαση και επιδιορθώσεις 
καταλυμάτων

54.700
άνθρωποι έλαβαν βοήθημα 
για την επανένταξη (CARE)

34 περιοχές
βοηθήθηκαν

74.300
άνθρωποι έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση 
για λόγους 
προστασίας

199.900
άνθρωποι 
υποστηρίχθηκαν μέσω 
της διανομής ειδών 
πρώτης ανάγκης

64.400
άνθρωποι παρέλαβαν 
είδη προσωπικής 
υγιεινής

Επείγουσα βοήθεια που 
προσφέραμε χάρη σε εσάς από 
τον Αύγουστο μέχρι το 
Δεκέμβρη του 2021
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΛΑΝ

Ο Αρσαλάν ξέρει καλά τους 
κινδύνους, τη βία και την 
εκμετάλλευση. Ένοπλες 
ομάδες επιτίθονταν συχνά 
στο μαγαζί όπου εργαζόταν, 
στην Καμπούλ του 
Αφγανιστάν, απειλώντας να 
τον σκοτώσουν.  

Όταν ήταν 16 ετών 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
το σπίτι του για να 
αναζητήσει την ασφάλεια. 
Τότε είδε διακινητές να 
χτυπούν και να 
κακομεταχειρίζονται 
ασυνόδευτα παιδιά σαν και 
αυτόν που ταξίδευαν μόνα. 
Τώρα πια, ως αιτών άσυλο 
στη Σερβία και αντλώντας 
από τις εμπειρίες του, έχει την 
ευκαιρία να διδάξει 
πρόσφυγες σαν και αυτόν στο

πλαίσιο προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την 
Ύπατη Αρμοστεία.

«Προσπαθώ να μεταφέρω 
τις γνώσεις μου στους 
συνανθρώπους μου στο 
κέντρο ασύλου. Πιστεύω ότι 
θα τους είναι χρήσιμες.»

Βλέποντας τον αυξανόμενο 
αριθμό των ασυνόδευτων 
ανηλίκων που έφταναν στη 
Σερβία, η Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
μαζί με συνεργαζόμενους 
οργανισμούς, ξεκίνησαν την 
υλοποίηση αυτού του 
προγράμματος από το 2018. 
Μέσα από 16 μαθήματα 
διάρκειας 3 μηνών, 
συμμετέχοντες από
διαφορετικές χώρες, έχουν

την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τα 
δικαιώματά τους, να 
μάθουν να αναγνωρίζουν 
περιστατικά βίας και τους 
τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να αναζητήσουν 
βοήθεια.

Το μάθημα καλύπτει 
ζητήματα σχετικά με 
περιστατικά διακίνησης 
ανθρώπων αλλά και θέματα 
διακρίσεων, έμφυλης βίας, 
σεξουαλικής κακοποίησης 
και τα δικαιώματα της 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Νέοι 
πρόσφυγες όπως ο Αρσαλάν 
έχουν εκπαιδευτεί στο να 
ευαισθητοποιούν και να 
ενημερώνουν άλλους νέους 
πρόσφυγες μέσω της 
ανταλλαγής εμπειριών και 

Βοηθώντας 
τον Αρσαλάν* 
να στηρίξει τα 
παιδιά
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περιστατικά διακίνησης 
ανθρώπων αλλά και θέματα 
διακρίσεων, έμφυλης βίας, 
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πρόσφυγες όπως ο Αρσαλάν 
έχουν εκπαιδευτεί στο να 
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• Εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα διακίνησης κάθε
χρόνο. Οι γυναίκες, τα νεαρά κορίτσια και ιδιαίτερα τα 
ασυνόδευτα, συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού αυτού. 

• Τα παιδιά πρόσφυγες που ταξιδεύουν μόνα βρίσκονται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης. 

• Η κοινωνικοοικονομική κρίση που επιφέρει η πανδημία
έχει κάνει τους νέους που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν
ακόμα πιο ευάλωτους. Η αυξανόμενη φτώχεια και η
έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση έχει αυξήσει τα
φαινόμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παιδικής εργασίας
και ανήλικων γάμων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΛΑΝ

γνώσεων πάνω στα 
παραπάνω θέματα. Ως 
αποτέλεσμα, τα μαθήματα 
αυτά ενισχύουν το αίσθημα 
ότι ανήκουν σε μια  
κοινότητα μεταξύ παιδιών 
προσφύγων και βοηθούν στην 
ένταξή τους στις τοπικές 
κοινωνίες. 

Ο αριθμός των ασυνόδευτων 
παιδιών που έφταναν στη 
Σερβία  αυξανόταν συνεχώς 
πριν ξεκινήσουν οι 
περιορισμοί των 
μετακινήσεων λόγω της 
πανδημίας. Ακόμα και με 
αυτές τις δυσκολίες, χιλιάδες 
νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να 
πραγματοποιούν επικίνδυνα 
ταξίδια από χώρες όπως το 
Αφγανιστάν και η Συρία. 
Αναφορικά, ενώ το 2019 
έφταναν κατά μέσο όρο 340 

ασυνόδευτα παιδιά στη 
Σερβία κάθε μήνα, μέχρι το 
τέλος του 2021 ανέρχονταν 
στα 110 λόγω των 
περιορισμών μετακίνησης.

Παρόλο που ο αριθμός των 
αφίξεων έπεσε, τα παιδιά 
γίνονται ακόμα πιο ευάλωτα 
απέναντι σε κυκλώματα 
διακίνησης, ιδιαίτερα λόγω 
της οικονομικής δυσχέρειας 
που αντιμετωπίζουν μετά την 
πανδημία. Μέσω των 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων υποστήριξης, 
η Ύπατη Αρμοστεία βοηθάει 
νέους ανθρώπους να 
διαχειριστούν τις τραυματικές 
εμπειρίες που βίωσαν ως 
τώρα, ενημερώνοντάς τους 
για τους κινδύνους που 
πιθανόν να αντιμετωπίζουν 
στα ταξίδια τους, όπως η 

διακίνηση ανθρώπων και τα 
περιστατικά βίας από 
αντίστοιχα κυκλώματα.

Ο Αρασλάν είναι χαρούμενος 
με τη δουλειά του. «Τα 
μαθήματα ήταν χρήσιμα, 
εύκολα στην κατανόηση τους 
και η συζητήσεις μας 
εποικοδομητικές», λέει 
χαμογελαστός.

Με την βοήθεια 
γενναιόδωρων δωρητών 
όπως εσείς, ενδυναμώνουμε 
τα ασυνόδευτα παιδιά και τα 
βοηθάμε να παίρνουν σωστές 
αποφάσεις, διαφυλάσσοντας 
την ψυχική και σωματική τους 
ακεραιότητα. 

*Για λόγους προστασίας το όνομα έχει
αλλαχτεί.
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Αν έπρεπε να αφήσετε το 
σπίτι σας χωρίς καμία 
προειδοποίηση και 
αντιμέτωποι με μεγάλο 
κίνδυνο, τί θα παίρνατε μαζί 
σας;

Οι άνθρωποι που 
αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους συνήθως δεν 
προλαβαίνουν να πάρουν 
μαζί τους ούτε τα 
απαραίτητα. Μέσα στην 
αναστάτωση, φεύγουν 
χωρίς φαρμακευτική αγωγή, 
γυαλιά, πιστοποιητικά 
γέννησης και άλλα έγγραφα 
ταυτοποίησης, διπλώματα 
και αντικείμενα 
συναισθηματικής αξίας - 
άλμπουμ φωτογραφιών, 
αγαπημένα παιχνίδια και 
οικογενειακά κειμήλια.

Οι περισσότεροι φεύγουν 
έχοντας μαζί πολύ λίγα από 
τα υπάρχοντά τους, 
τυλιγμένα σε πανιά ή 
κουβαλώντας τα στις τσέπες 
τους. Κάποιες φορές, εάν 
χρειάζεται να κρατήσουν 
μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, 
μπορεί να μην καταφέρουν να 
πάρουν τίποτα μαζί τους. 
Πολλοί φτάνουν στον 
προορισμό τους μετά από 
μεγάλα και επικίνδυνα 
ταξίδια, έχοντας μαζί μόνο τα 
ρούχα που φορούν.

Ως αποτέλεσμα, όταν 
φτάσουν σε ασφαλές μέρος, 
χρειάζονται είδη πρώτης 
ανάγκης όπως κουβέρτες για 
να ζεσταθούν, σκηνές για να 
προστατεύσουν τις 
οικογένειές τους από τα 
καιρικά φαινόμενα ή και

δοχεία για να αποθηκεύουν 
καθαρό νερό.

Αυτό είναι το σημείο όπου 
βοηθάει η ΥΑ. Έχοντας 
ανθρώπους με ενσυναίσθηση 
στο πλευρό μας, όπως 
έχουμε εσάς, μπορούμε να 
διατηρούμε το απαραίτητο 
απόθεμα από είδη ανάγκης 
ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν 
ξεσπάσει μία κρίση.

Κατά τη διάρκεια του 2021, οι 
ομάδες μας έστειλαν 
εκατομμύρια είδη ανάγκης 
από τις αποθήκες μας σε νέες 
και συνεχιζόμενες κρίσεις σε 
όλο τον κόσμο, στηρίζοντας 
35,5 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Τα είδη συμπεριλαμβάνουν:

Η ΥΑ σε δράση

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αριθμοί κλειδιά με μια ματιά
Πώς βοηθάνε οι δωρεές σας

Μέσα στις πρώτες 72 ώρες 
μιας κρίσης η ΥΑ μπορεί να 
ξεκινήσει έκτακτη αποστολή 
χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, 
ειδημόνων και προμηθευτών μας. Οι ειδικοί είναι 
σε ετοιμότητα για να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή.
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παροχή 
βοήθειας εστάλησαν στο πεδίο 
από την ΥΑ
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μπορεί να μην καταφέρουν να 
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στο πλευρό μας, όπως 
έχουμε εσάς, μπορούμε να 
διατηρούμε το απαραίτητο 
απόθεμα από είδη ανάγκης 
ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν 
ξεσπάσει μία κρίση.

Κατά τη διάρκεια του 2021, οι 
ομάδες μας έστειλαν 
εκατομμύρια είδη ανάγκης 
από τις αποθήκες μας σε νέες 
και συνεχιζόμενες κρίσεις σε 
όλο τον κόσμο, στηρίζοντας 
35,5 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Τα είδη συμπεριλαμβάνουν:

Η ΥΑ σε δράση

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αριθμοί κλειδιά με μια ματιά
Πώς βοηθάνε οι δωρεές σας

Μέσα στις πρώτες 72 ώρες 
μιας κρίσης η ΥΑ μπορεί να 
ξεκινήσει έκτακτη αποστολή 
χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, 
ειδημόνων και προμηθευτών μας. Οι ειδικοί είναι 
σε ετοιμότητα για να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ακόμη 1000 εργαζόμενοι στην 
παροχή 
βοήθειας εστάλησαν στο πεδίο 
από την ΥΑ

Η ΥΑ βρίσκεται σε πάνω από 
130 χώρες παγκοσμίως, 
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες εκατοντάδων 
περιοχών, από μεγαλουπόλεις έως και 
απομακρυσμένα χωριά.

Πάνω από το 90% του 
προσωπικού μας -μεγέθους 
μεγαλύτερου των 18.000- 
βρίσκεται στο πεδίο, συχνά σε 
απομακρυσμένες ή επικίνδυνες τοποθεσίες, σε 
άμεση επικοινωνία με όσους έχουν ανάγκη.
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90 ΧΙΛ. 
4,8 ΕΚ 

3,3 ΕΚ. 
363 ΧΙΛ. 

1,3 ΕΚ. 
1 ΕΚ. 987 ΧΙΛ. 

2,1 ΕΚ. 
1,4 ΕΚ. 
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κουβέρτες
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ύπνου δοχεία 
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λάμπες κουβάδες
σετ σκευών 

μαγειρικής πλαστικά 

καλύμματα κουνουπιέρες
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Αν έπρεπε να αφήσετε το 
σπίτι σας χωρίς καμία 
προειδοποίηση και 
αντιμέτωποι με μεγάλο 
κίνδυνο, τί θα παίρνατε μαζί 
σας;

Οι άνθρωποι που 
αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους συνήθως δεν 
προλαβαίνουν να πάρουν 
μαζί τους ούτε τα 
απαραίτητα. Μέσα στην 
αναστάτωση, φεύγουν 
χωρίς φαρμακευτική αγωγή, 
γυαλιά, πιστοποιητικά 
γέννησης και άλλα έγγραφα 
ταυτοποίησης, διπλώματα 
και αντικείμενα 
συναισθηματικής αξίας - 
άλμπουμ φωτογραφιών, 
αγαπημένα παιχνίδια και 
οικογενειακά κειμήλια.

Οι περισσότεροι φεύγουν 
έχοντας μαζί πολύ λίγα από 
τα υπάρχοντά τους, 
τυλιγμένα σε πανιά ή 
κουβαλώντας τα στις τσέπες 
τους. Κάποιες φορές, εάν 
χρειάζεται να κρατήσουν 
μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, 
μπορεί να μην καταφέρουν να 
πάρουν τίποτα μαζί τους. 
Πολλοί φτάνουν στον 
προορισμό τους μετά από 
μεγάλα και επικίνδυνα 
ταξίδια, έχοντας μαζί μόνο τα 
ρούχα που φορούν.

Ως αποτέλεσμα, όταν 
φτάσουν σε ασφαλές μέρος, 
χρειάζονται είδη πρώτης 
ανάγκης όπως κουβέρτες για 
να ζεσταθούν, σκηνές για να 
προστατεύσουν τις 
οικογένειές τους από τα 
καιρικά φαινόμενα ή και

δοχεία για να αποθηκεύουν 
καθαρό νερό.

Αυτό είναι το σημείο όπου 
βοηθάει η ΥΑ. Έχοντας 
ανθρώπους με ενσυναίσθηση 
στο πλευρό μας, όπως 
έχουμε εσάς, μπορούμε να 
διατηρούμε το απαραίτητο 
απόθεμα από είδη ανάγκης 
ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν 
ξεσπάσει μία κρίση.

Κατά τη διάρκεια του 2021, οι 
ομάδες μας έστειλαν 
εκατομμύρια είδη ανάγκης 
από τις αποθήκες μας σε νέες 
και συνεχιζόμενες κρίσεις σε 
όλο τον κόσμο, στηρίζοντας
35,5 εκατομμύρια
ανθρώπους. 

Τα είδη συμπεριλαμβάνουν:

Η ΥΑ σε δράση

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αριθμοί κλειδιά με μια ματιά
Πώς βοηθάνε οι δωρεές σας

Μέσα στις πρώτες 72 ώρες 
μιας κρίσης η ΥΑ μπορεί να 
ξεκινήσει έκτακτη αποστολή
χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, 
ειδημόνων και προμηθευτών μας. Οι ειδικοί είναι 
σε ετοιμότητα για να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ακόμη 1000 εργαζόμενοι στην 
παροχή 
βοήθειας εστάλησαν στο πεδίο 
από την ΥΑ

Η ΥΑ βρίσκεται σε πάνω από 
130 χώρες παγκοσμίως,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες εκατοντάδων 
περιοχών, από μεγαλουπόλεις έως και 
απομακρυσμένα χωριά.

Πάνω από το 90% του 
προσωπικού μας -μεγέθους 
μεγαλύτερου των 18.000-
βρίσκεται στο πεδίο, συχνά σε 
απομακρυσμένες ή επικίνδυνες τοποθεσίες, σε 
άμεση επικοινωνία με όσους έχουν ανάγκη.

Αν έπρεπε να αφήσετε το 
σπίτι σας χωρίς καμία 
προειδοποίηση και 
αντιμέτωποι με μεγάλο 
κίνδυνο, τί θα παίρνατε μαζί 
σας;

Οι άνθρωποι που 
αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους συνήθως δεν 
προλαβαίνουν να πάρουν 
μαζί τους ούτε τα 
απαραίτητα. Μέσα στην 
αναστάτωση, φεύγουν 
χωρίς φαρμακευτική αγωγή, 
γυαλιά, πιστοποιητικά 
γέννησης και άλλα έγγραφα 
ταυτοποίησης, διπλώματα 
και αντικείμενα 
συναισθηματικής αξίας - 
άλμπουμ φωτογραφιών, 
αγαπημένα παιχνίδια και 
οικογενειακά κειμήλια.

Οι περισσότεροι φεύγουν 
έχοντας μαζί πολύ λίγα από 
τα υπάρχοντά τους, 
τυλιγμένα σε πανιά ή 
κουβαλώντας τα στις τσέπες 
τους. Κάποιες φορές, εάν 
χρειάζεται να κρατήσουν 
μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, 
μπορεί να μην καταφέρουν να 
πάρουν τίποτα μαζί τους. 
Πολλοί φτάνουν στον 
προορισμό τους μετά από 
μεγάλα και επικίνδυνα 
ταξίδια, έχοντας μαζί μόνο τα 
ρούχα που φορούν.

Ως αποτέλεσμα, όταν 
φτάσουν σε ασφαλές μέρος, 
χρειάζονται είδη πρώτης 
ανάγκης όπως κουβέρτες για 
να ζεσταθούν, σκηνές για να 
προστατεύσουν τις 
οικογένειές τους από τα 
καιρικά φαινόμενα ή και

δοχεία για να αποθηκεύουν 
καθαρό νερό.

Αυτό είναι το σημείο όπου 
βοηθάει η ΥΑ. Έχοντας 
ανθρώπους με ενσυναίσθηση 
στο πλευρό μας, όπως 
έχουμε εσάς, μπορούμε να 
διατηρούμε το απαραίτητο 
απόθεμα από είδη ανάγκης 
ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν 
ξεσπάσει μία κρίση.

Κατά τη διάρκεια του 2021, οι 
ομάδες μας έστειλαν 
εκατομμύρια είδη ανάγκης 
από τις αποθήκες μας σε νέες 
και συνεχιζόμενες κρίσεις σε 
όλο τον κόσμο, στηρίζοντας
35,5 εκατομμύρια
ανθρώπους. 

Τα είδη συμπεριλαμβάνουν:

Η ΥΑ σε δράση

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αριθμοί κλειδιά με μια ματιά
Πώς βοηθάνε οι δωρεές σας

Μέσα στις πρώτες 72 ώρες 
μιας κρίσης η ΥΑ μπορεί να 
ξεκινήσει έκτακτη αποστολή
χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, 
ειδημόνων και προμηθευτών μας. Οι ειδικοί είναι 
σε ετοιμότητα για να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ακόμη 1000 εργαζόμενοι στην 
παροχή 
βοήθειας εστάλησαν στο πεδίο 
από την ΥΑ

Η ΥΑ βρίσκεται σε πάνω από 
130 χώρες παγκοσμίως,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες εκατοντάδων 
περιοχών, από μεγαλουπόλεις έως και 
απομακρυσμένα χωριά.

Πάνω από το 90% του 
προσωπικού μας -μεγέθους 
μεγαλύτερου των 18.000-
βρίσκεται στο πεδίο, συχνά σε 
απομακρυσμένες ή επικίνδυνες τοποθεσίες, σε 
άμεση επικοινωνία με όσους έχουν ανάγκη.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

53,2 εκ. 
εσωτερικά 
εκτοπισμένοι1 

4,6 εκ. 
αιτούντες άσυλο

4,4 εκ..
Βενεζολάνοι εκτοπισμένοι 
στο εξωτερικό2 

27,1 εκ. πρόσφυγες

21,3 εκ. πρόσφυγες
υπό την προστασία της ΥΑ 
5,8 εκ. Παλαιστίνιοι 
πρόσφυγες υπό την 
αιγίδα της UNRWA
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ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
στο τελος του 2021, λόγω πολέμων, συγκρούσεων, βιαιοτήτων, παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων γεγονότων που απειλούν τη ζωή τους.

89,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Η κατάσταση σε αριθμούς

83% 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΧΩΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

72%
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

72% των προσφύγων και των 
Βενεζολάνων ζούσαν σε χώρες που 
γειτνίαζαν με τη χώρα από την οποία 
προήλθαν. Βασικότερες χώρες 
φιλοξενίας ήταν: 

Τουρκία 
3,8 εκ.

Κολομβία
1,8 εκ.

Ουγκάντα
1,5 εκ.

Πακιστάν 
1,5 εκ.

Γερμανία 
1,3 εκ.

69% 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ

Πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου 
των εκτοπισμένων παγκοσμίως 
προέρχονται από μόλις πέντε χώρες.

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
6,8 εκ.

Βενεζουέλα5

4,6 εκ.

Αφγανιστάν 
2,7 εκ.

Νότιο Σουδάν
2,4 εκ.

Μυανμάρ
1,2 εκ.

1 ΣΤΟΥΣ 6
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ

Αναλογικά με τον πληθυσμό της, η 
Αρούμπα φιλοξένησε το μεγαλύτερο 
πληθυσμό εκτοπισμένων 
Βενεζολάνων (1 στους 6) ενώ ο 
Λίβανος φιλοξένησε το μεγαλύτερο 
αριθμό προσφύγων (1 στους 8),3 
ακολούθησε το Κουρασάο (1 στους 
10), η Ιορδανία (1 στους 14) και η 
Τουρκία (1 στους 23).4 

41%
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

1 Πηγή: IDMC
2 Εξαιρούνται Βενεζολάνοι πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο.
3 Αν συμπεριληφθούν οι 483.000 πρόσφυγες της 
Παλαιστίνης υπό τη UNRWA που ζουν στο Λίβανο, η 
αναλογία φτάνει στο 1 στους 5.
4 Επιπλέον, στο Λίβανο φιλοξενήθηκαν 483.00 και στην 
Ιορδανία 2,3 εκ. Παλαιστίνιοι πρόσφυγες υπό τη UNRWA.
5 Περιλαμβάνονται  και οι Βενεζολάνοι πρόσφυγες.
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