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היותם עקורים  , שלמרות בני אדםעוצמתם של מיליוני הרוח האנושית ו  ה של נועד להיות חגיג הבינלאומי יום הפליט 

 .משפחותיהם וקהילותיהם , ואת חיי לשפר את חייהם הרףשואפים ללא  הם , ומנושלים

ינם מסוגלים או רוצים לפתור סכסוכים.  עם זאת, השנה אנו שוב נזכרים בעבודה שלפנינו מכיוון שמנהיגי העולם א 

מיליון בני אדם נאלצו    100:  פס בלתי נתמה שנראה לכאורה כהכרזנו לאחרונה על  ו בנציבות האו"ם לפליטים,  אנ

כעת לברוח מבתיהם. המלחמה באוקראינה, כמו גם מצבי חירום חדשים או מתמשכים במקומות כמו אתיופיה,  

נתון המדהים  להיווצרות הכולם  תרמו  מוקרטית של קונגו,  בורקינה פאסו, מיאנמר, ניגריה, אפגניסטן והרפובליקה הד 

 .הזה

מסוגלים לחזור הביתה,  לעומת מספרם של אלה הפתרונות ממשיך לגדול ככל שיותר אנשים נאלצים לברוח  הגירעון  

עקירה  . במילים אחרות,  קום בטוחאו להשתלב באופן מלא במדינה שבה חיפשו מ  , מדינה שלישיתבלהתיישב מחדש  

 .  הנמלטיםעבור , הזמינים  פתרונותהפני  על כמותית כפויה גוברת 

 

 .ךאבל זה לא חייב להיות כ

 

דום  קי כדי להשכין שלום ולפתור את מצוקתם של אלה שנעקרו מבתיהם באמצעות   יומנהיגים יכולים לעבוד יחד

 .אנושייםקבע  פתרונות  

, יצאה מעימות קשה שאילץ מאות  בינלאומי חוף השנהב, למשל, שבה אני חוגג בימים אלה את יום הפליטים ה

חזרו מרצונם הביתה בעשור   - מהעקורים  96%או  - פליטי חוף השנהב  310,000-יותר מ אלפים לברוח מהמדינה.

להסדיר את  ולהישאר,   ו חרהאחרון. ועל ידי עבודה משותפת, מדינות האזור לקחו על עצמן לשלב את אלה שב

 .בבתיהם ובקהילות החדשות שלהםושבותם  ת

  צושפעם נאל עבור אלה משנת חיים  ת ביטחון הנה חווי, חדשמקומם הלחזור הביתה, או להתבסס לצמיתות ב

נציבות  מענק מבעזרת .  2020בשנת  ,Bably Vaya ,לעזוב הכל. אלודי חזרה מליבריה עם אחיותיה לכפר שלהן 

מן  היא הסבירה שפירוש השם של הסלון שלהם הוא "ז;   Sehatizi פתחו סלון, אשר קראו לוים, הם האו"ם לפליט

 נתם. מדיבהסבל חלף", מה שמעיד על סיום הגלות ובנייה מחדש של חייהם 

אחרים שנעקרו  ממחיש אילו פתרונות אפשריים עבור פליטים ו  -אחרים    םושל מאות אלפי - הסיפור של אלודי 

 .. באופן טרגי, זו גם דוגמה נדירהיו כאשר השלום מושג ומדינות פועלות יחדבכפייה 

מדינות כמו חוף השנהב, שמכירות  לעבר טים העולמי, אני קורא למדינות להסתכל הסיבה שהיום, ביום הפלי היזו

עקירה בכפייה. לעולם יש  מחולי הריפוי ל  –והיחידה  - הטובה ביותר דרך בכך שעצירת מלחמה וסכסוך היא ה

את מגמת הרדיפות, האלימות והמלחמה, או לקבל את זה שהמורשת  החליף ולהמיר  ברירה: או להתאחד כדי ל

 .לעשות  -והחכם   - רה כפויה מתמשכת. כולנו יודעים מה הדבר הנכון היא של עקי  21-של המאה ה


