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Cuvânt înainte

Refugiaţii, persoanele deplasate intern şi persoanele returnate trebuie să se afle în 
centrul procesului de luare a deciziei cu privire la protecţia şi bunăstarea lor. Participarea 
refugiaţilor femei, fete, băieţi şi bărbaţi de toate vârstele la definirea problemelor şi 
proiectarea programelor în beneficiul lor este crucială în deservirea, asistarea şi protecţia 
acestora cât şi în scopul dezvoltării capacităţilor proprii de acţiune a acestora.

Ca  mijloc de asigurare a unei mai bune participări a tuturor persoanelor implicate în 
luarea deciziilor privind programele care li se adresează, Înaltul Comisariat al Naţiunilor 
Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) a dezvoltat un instrument pentru Evaluare Participativă 
în Operaţiuni cu scopul de a structura colectarea şi analizarea informaţiilor primite. 
Participarea este în mod special importantă pentru acele persoane care sunt deseori 
excluse, precum femeile, copiii şi adolescenţii, vârstnicii şi alte grupuri victime ale 
discriminării. În cadrul misiunilor de Evaluare Participativă, Echipe Multi-Funcţionale 
(EMF) vizitează facilităţile în care sunt cazaţi refugiaţii şi discută  în cadrul unor focus 
grupuri compuse din persoane de aceeaşi origine, gen şi grup de vârstă abordând toate 
problemele care ajung în atenţia acestora cu scopul de a le putea urmări ulterior. 

În Europa Centrală, metodologia a fost adaptată la nevoile regiunii. În fiecare ţară, 
UNHCR a condus procesul de formare a unor EMF constituite din personal UNHCR, 
oficiali guvernamentali şi organizaţii neguvernamentale. În etapa de pregătire, membrilor 
de echipă li se prezintă metodologia şi locaţiile de evaluare şi sunt identificate grupurile. 
Apoi, membrii EMF se constituie în grupuri şi vizitează solicitanţii de azil şi refugiaţii 
pentru a asculta problemele lor şi a evalua singuri situaţia.

Echipele Multi-
Funcţionale 
discută cu 

solicitanţi de azil 
barbaţi şi femei in 

grupuri separate
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Persoanele şi grupurile nu sunt selecţionate numai în baza genului, vârstei şi mediului 
cultural, dar şi în conformitate cu statutul juridic. În contextul central european foarte 
des statutul juridic este cel în baza căruia se determină setul de probleme cu care se 
confruntă individul. Interviurile sunt înregistrate şi evaluate împreună de către membrii 
de echipă. Acest raport regional sintetic se bazează atât pe viziunile exprimate de către 
solicitanţii de azil şi refugiaţii cât şi pe observaţiile făcute de Echipele Multi-Funcţionale. 

În toamna anului 2007, Evaluările Participative au avut loc pentru a treia oară în Europa 
Centrală. Acestea au fost desfăşurate în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Slovacia şi 
Slovenia. Metodologia de evaluare nu numai că furnizează informaţii privind perspectiva 
şi situaţia solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor, însă  alegerea sistematică a persoanelor 
din diferite medii culturale, grupe de vârstă, statut juridic sau gen, pe parcursul a trei ani 
consecutivi, permite extragerea unor concluzii generale mai bune şi analizarea progreselor 
pe termen lung.

Ca rezultat, evaluările au devenit instrumente indispensabile pentru planificarea şi 
adaptarea programelor şi a politicilor legate de azil la nevoile beneficiarilor. Deşi atenţia 
este focalizată în mod necesar pe problemele şi lipsurile care necesită acţiuni de corectare, 
evaluările constată şi rezolvarea prolemelor anterioare.

În 2007, evaluările au adus în atenţia EMF un grup cu un grad ridicat de vulnerabilitatea în 
marea majoritate a ţărilor: copiii. Copiii solicitanţi de azil şi refugiaţi au de cele mai multe 
ori  un trecut traumatizant, se confruntă cu un prezent dificil şi au speranţe nesigure legate 
de viitor. Ei suferă de pe urma sărăciei, xenofobiei, situaţiilor familiale dificile şi a lipsei 
educaţiei. De asemenea, facilităţile pentru refugiaţi sunt proiectate pentru a răspunde 
nevoilor primare ale adultului mediu. Aşadar, „acasă” copiii se regăsesc într-un mediu 
unde multe din nevoile lor speciale nu sunt adresate în mod adecvat. 

Se urmăreşte ca prin sublinierea acestor rezultate, în cadrul acestui raport sintetic, să li 
se acorde atenţia specifică de care au nevoie astfel încât fetele şi băieţii afectaţi să aibă 
o viaţă mai fericită, sigură şi mai productivă în viitor.

Lloyd Dakin 

Reprezentant Regional 
 Reprezentanţa Regională a UNHCR pentru Europa Centrală 
Budapesta
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Bulgaria

Metodologia Evaluării Participative 2007
În Bulgaria, evaluările participative s-au desfăşurat în perioada iulie – septembrie 2007. 
Echipa Multi-Funcţională (EMF) a fost formată din 15 persoane reprezentând UNHCR, 
Agenţia de Stat pentru Refugiaţi, Crucea Roşie Bulgară, Comitetul Helsinki din Bulgaria, 
Caritas, Consiliul Femeilor Refugiate şi Asociaţia pentru Integrarea Refugiaţilor şi 
Imigranţilor.

EMF s-a întâlnit cu 184 de persoane în discuţii la domiciliu şi focus grupuri. Dintre aceştia, 
120 erau solicitanţi de azil şi 64 refugiaţi cu statut umanitar sau în baza Convenţiei. Din 
cei întâlniţi, 148 erau bărbaţi şi 36 femei. Între persoanele intervievate se aflau 29 de copii 
(21 fete şi 8 băieţi) sub vârsta de 18 ani. Pe parcursul întâlnirilor nu a existat nici un copil 
separat în Sofia sau în Banya.

EMF s-a întâlnit cu familiile şi cu focus grupurile în următoarele locaţii:

• Centrele de Primire şi Integrare din Sofia
• Centrul de Primire din Banya
• O tabără de vară pentru copiii refugiaţi în satul Voneshta Voda, 
• Birourile Crucii Roşii şi Comitetului Helsinki din Bulgaria, Sofia 
• Locuinţe private din Sofia

În scopul de a facilita dialogul şi de a asigura consistenţa şi calitatea rezultatelor au fost 
utilizate două chestionare – unul pentru adulţi şi altul pentru copii. Acestea acoperind 
aspectele principale din viaţa solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor începând cu accesul la 
teritoriu, condiţiile de recepţie, calitatea procedurii de azil, asistenţa juridică, servicii de 
integrare, calitatea predării limbii, accesul la informaţii, condiţiile de cazare, angajarea, 
educaţia, sănătatea, actele de xenofobie şi intoleranţă, cazurile de corupţie, etc.

Raportul EMF s-a bazat atât pe rezultatele interviurilor cât şi pe observaţiile făcute de 
către membrii echipei.

Echipa Multi-Funcţională a descoperit că, spre deosebire de anul 2006, majoritatea noilor 
solicitanţi de azil nu erau analfabeţi şi aveau cel puţin educaţie primară.

Bulgaria a primit cu 53% mai multe solicitări de azil (975) comparativ cu 2006. Cu 
toate acestea, din punct  de vedere statistic, Bulgaria rămâne pe penultimul loc în 
rândul celor şase ţări din regiune, primind numai 4,6% din totalul solicitanţilor de azil 
sosiţi în Europa Centrală în 2007. În privinţa componenţei grupurilor de solicitanţi de 
azil, cele mai mari grupuri au fost reprezentate de irakieni (54,7%), urmaţi de afgani 
(7,9%), armeni (6,6%) şi iranieni (3,4%). Bulgaria a înregistrat cel mai mare număr 
de apatrizi care au solicitat azil: 80 de solicitanţi sau 8.2% din totalul solicitanţilor de 
azil. Rata de recunoaştere este relativ scăzută în Bulgaria: 2,2% (13 refugiaţi în baza 
Convenţiei), dar rata totală de recunoaştere inclusiv statutul de protecţie subsidiară 
(322 persoane) a fost de 57,6%.
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Persoanele intervievate proveneau dintr-o mare varietate de ţări de origine, precum  
Afganistan, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Coasta de Fildeş, 
Eritreea, Etiopia, Guineea Conakry, Guineea, Iran, Irak, Liban, Maroc, Palestina, Sudan, 
Siria, Tanzania, Turcia precum şi un număr de persoane apatride.

Xenofobia îngreunează viaţa refugiaţilor
Bulgaria este o ţară cu nivel crescut de xenofobie care este deseori exprimată deschis 
de către localnici. Un exemplu şocant a fost identificat în Nova Zagora, un oraş din estul 
Bulgariei, unde a fost raportat un caz în care trei medici generalişti au refuzat efectiv 
tratarea solicitanţilor de azil.

Însă nu numai accesul la îngrijire medicală este împiedicat prin atitudini locale ostile, 
refugiaţii au raportat, de asemenea, situaţii de stigmatizare culturală:

•  Uneori aceştia sunt abuzaţi atunci când nu vorbesc corect limba bulgară sau când 
femeile de credinţă musulmană merg pe stradă purtând eşarfa tradiţională.

•  Locurile de cazare pentru refugiaţii recunoscuţi sunt dificil de găsit. În ciuda situaţiei 
economice precare a refugiaţilor, se întâmplă ca proprietarii să ceară chirii mai mari de 
la aceştia decât cer de la localnici. De asemenea, refugiaţii trebuie să plătească garanţii 
mari iar EMF au auzit chiar de cazuri în care refugiaţilor li s-a cerut să părăsească 
locuinţa, după cateva luni, fără să le mai fie înapoiată garanţia.

•  În relaţia cu autorităţile, refugiaţii se confruntă foarte des cu oficiali guvernamentali 
ignoranţi în privinţa statutului refugiaţilor şi a drepturilor acestora.

Ca rezultat al acestor dificultăţi, unii refugiaţi spun că şi-au pierdut motivaţia de a mai 
socializa împreună cu comunitatea gazdă şi că doresc să părăsească ţara.

„Atunci când mă duc la magazin şi ei aud cum vorbesc, îmi zic că sunt taliban sau 
Osama Bin Laden. Nu zic nimic, dar mi-ar plăcea să pot striga că acesta este motivul 
pentru care am plecat din ţara mea şi că am nevoie de protecţie exact faţă de aceste 
lucruri.”
 Solicitant de azil bărbat



Raport7 Evaluare Participativă 2007

Accesul la servicii medicale este dificil
Multe din plângerile pe care le-au auzit cei din EMF au fost legate de serviciile medicale. 
Doctorii şi personalul administrativ din instituţiile de îngrijire medicală resping refugiaţii, fie 
din ignoranţă faţă de statutul lor, fie din cauza barierelor legate de limbă. De asemenea, 
au existat probleme sistemice legate de obligaţia de a plăti o taxă medicală minimă atunci 
când sunt examinaţi de un doctor, însă suma era prea mare pentru a putea fi suportată 
de unii dintre solicitanţii de azil.

Pe parcursul desfăşurării procedurii 
de azil, Agenţia de Stat pentru 
Refugiaţi (ASR) plăteşte asigurare 
medicală pentru solicitanţii de 
azil, însă acest lucru nu se reflectă 
imediat în sistemul computerizat al 
Fondului Naţional de Asigurări de 
Sănătate. Astfel, dacă un solicitant 
de azil necesită îngrijire medicală, 
ASR trebuie să emita o scrisoare 
de referinţă. Obţinerea acestui 
document poate dura chiar şi o 
lună, dar uneori documentul nu 

este recunoscut de către furnizorii de servicii medicale. Au existat cazuri în care sistemul 
nu a funcţionat atunci când a fost necesară spitalizarea.

Cazurile vulnerabile se confruntă cu obstacole suplimentare. Refugiaţii în vârstă, care 
nu pot participa la cursurile obligatorii de limbă bulgară, nu sunt acoperiţi de Programul 
Naţional de Integrare şi trebuie să găsească modalităţi alternative de a plăti asigurarea 
medicală, deşi în cazul lor există cea mai mare probabilitate ca ar necesita îngrijire 
medicală şi cea mai scăzută posibilitate de a câştiga bani.

Procedura de obţinere a documentelor prin care se dovedeşte dizabiltatea este foarte 
complicată iar refugiaţii pot accesa sistemul doar cu sprijin din partea ONG-urilor.

Femeile au motive multiple de suferinţă
Viaţa în centrele de azil este dificilă şi afectează întreaga familie. Evaluările participative 
au indicat faptul că există un nivel crescut de violenţă domestică în rândul populaţiilor de 
refugiaţi faţă de valorile înregistrate în ţarile de origine. Frustrarea, inactivitatea, schimbarea 
rolurilor sociale din cadrul familiei şi izolarea socială fac ca unii bărbaţi să devină mai 
agresivi, acest lucru fiind proiectat asupra soţiilor. EMF au constatat cu îngrijorare că nu 
există nici un mecanism de raportare a violenţei domestice, iar victimele nu ştiu cui să 
se adreseze pentru a fi ajutate. De asemenea, administraţia centrelor de recepţie este 

rezervată în a intervini atunci când 
apar astfel de incidente. 

Fetele şi femeile musulmane au 
raportat că sunt forţate să aleagă 
între propria identitatea culturală 
şi standardele societăţii gazdă. 
Fetele au raportat că au mai puţină 
libertate de a părăsi casa decât au 
semenii lor de sex masculin. Uneori 
femeile nu se simt confortabil în 
îmbrăcămintea normală. 

Pe durata 
desfăşurării 

procedurii de 
azil, Agenţia 

de Stat pentru 
Refugiaţi acoperă 
costurile asigurării 

medicale

Viaţa într-un 
centru de azil 

este dificilă 
şi afectează  

întreaga familie
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La fel ca şi în alte ţări, în cazul detenţiei, solicitantele de azil din Bulgaria se confruntă 
cu condiţii mai dificile decât cele pentru bărbaţi. Solicitantele de azil aflate în detenţie 
la Bussmantzi au raportat că personalul - predominant masculin – nu este sensibil la 
necesităţile feminine. Acestea trebuie să facă faţă unor condiţii de detenţie dificile şi nu 
primesc suficiente produse pentru igienă.

Mult mai des decât bărbaţii, femeile participante la focus grupuri se plâng de calitatea 
hranei din centrele de recepţie. Ele spun că nu există hrană pentru nou născuţi şi nici 
hrană suplimentară pentru femeile însărcinate. De asemenea, ele au declarat EMF că 
nu există apă caldă şi încălzire în centrele de recepţie după orele 17:00 şi la sfârşit de 
săptămână. În Banya, în centrul de recepţie nu existau spaţii adecvate pentru gătit. 

Solicitantele de azil s-au plâns că trăiesc de pe o zi pe alta. Alocaţia de subzistenţă, 
deşi egală cu cea pentru cetăţenii bulgari, nu era suficientă pentru a acoperi costurile de 
hrană şi medicamente. 

Soarta copiilor este determinată de sărăcie
Întâlnirile cu părinţii şi discuţiile cu copiii au adus la lumină probleme legate de educaţie. 
Nu există cursuri de limba bulgară pentru solicitanţii de azil copii din centrele de recepţie 
astfel încât aceştia au dificultăţi la şcoală.

Fără cunoştinţele necesare 
de limba bulgară, copiii mai 
mari trebuie să fie înregistraţi  
într-un an de studiu inferior 
comparativ cu vârsta lor.

Copiii solicitanţi de azil nu numai 
că trebuie să înveţe în aceeaşi 
clasă cu copii care sunt mult mai 
mici, dar sunt uneori victime ale 
hărţuirii rezultând în rate mari de 
abandon şcolar.

EMF a aflat de cazuri în care copiii sunt folosiţi la muncă. În special, băieţii care nu au 
un nivel de educaţie adecvat sunt trimişi la muncă de către părinţii lor. De asemenea, 
discriminarea pe baza sărăciei conduce la un comportament agresiv crescut. EMF a aflat 
despre incidente în care copiii furau mâncare sau bani unul de la altul sau din magazine.

„Soţul şi fiul meu m-au făcut să îmi dau jos eşarfa pentru că atunci când ieşeam din 
casă oamenii se uitau insistent şi începeau să strige diverse lucruri. Fiul meu a zis că 
nu mai iese cu mine la plimbare pentru că îi este ruşine. Soţul meu a zis că dacă nu îmi 
dau jos eşarfa îşi caută altă soţie. Nu mai port eşarfă dar mă simt dezbrăcată.” 
 Solicitantă de azil

„În Bulgaria viaţa mea este la fel cum era în Afganistan. Singura diferenţă este că nu 
mai port eşarfă. Nimic nu s-a schimbat. Viaţa mea este în continuare sub controlul 
soţului meu.
 Refugiată din Afganistan

Copiii solicitanţi 
de azil au 

dificultăţi în a  ţine 
pasul cu ceilalţi 
copii la şcoală
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Recomandări ale EMF
Pe lângă urmărirea detaliată a problemelor ridicate de către persoanele intervievate, 
Echipa Multi-Funcţională a aprobat următoarele recomandări:

•  Urmărirea în detaliu împreună cu Agenţia de Stat pentru Refugiaţi a tuturor punctelor 
care intră în sfera lor de responsabilitate;

•  Organizarea unei întâlniri cu ASR, Fondul Naţional de Asigurări Medicale şi Institutul 
Naţional de Asigurări cu scopul de a aborda problemele legate de sănătate;

•  Adoptarea unui Program Naţional mai cuprinzător pentru integrarea refugiaţilor şi o 
participare mai largă a ONG-urilor şi a organizaţiilor de refugiaţi la implementarea 
acestuia. Între timp, UNHCR va adopta programul său pentru 2008 cu scopul de a umple 
golurile cele mai ameninţătoare pentru supravieţuirea fizică şi socială a refugiaţilor nou 
recunoscuţi;

•  UNHCR va publica o broşură informativă pentru solicitanţii de azil pentru a explica 
bazele procedurii de azil în limbile bulgară, engleză, arabă şi farsi. În plus, până la 
jumătatea anului 2008, va fi publicat un Manual privind Drepturile Sociale ale Refugiaţilor 
în limba bulgară iar ulterior versiuni sintetizate în limbile arabă şi farsi;

•  ONG-urile şi UNHCR vor participa la elaborarea Programului multianual pentru Fondul 
European pentru Refugiaţi III (FER) (2008-2013) şi la absorbţia fondurilor din FER II în 
2008, astfel încât problemele identificate de către EMF să fie rezolvate. 

Schimbări în urma Evaluării Participative din 2006 
EMF a constatat că în comparaţie cu anul 2006, problemele legate de securitate şi 
siguranţă în centrele de recepţie ASR au fost îmbunătăţite. În urma schimbării companiei 
de securitate, solicitanţii de azil şi-au exprimat satisfacţia faţă de gardienii din centrul din 
Sofia. În plus:

• Perioada de detenţie la graniţă în urma intrării ilegale pe teritoriu s-a redus.

•  Procedura de înregistrare la ASR a fost accelerată. Actele de identificare se emit cu 
rapiditate în urma înregistrării.

•  Programul Guvernamental pentru Integrarea Refugiaţilor pentru 2008-2010, adoptat 
de Consiliul de Miniştri la 17 aprilie 2008 va acorda sprijin şcolar pentru 30 şi grădiniţă 
pentru 20 de copii refugiaţi, transportul pe timpul cursurilor de limbă şi orientare socială 
pentru 100 de adulţi, taxe de şcolarizare pentru predarea limbii bulgare în Nova Zagora, 
două seminarii fiecare de 40 de participanţi pentru asistenţi sociali, profesori şi doctori 
care lucrează cu refugiaţi şi o vizită de studiu în provincie; toate acestea neexistând în 
programul anterior.

•  Cu scopul de a obţine o vedere de ansamblu mai sugestivă cu privire la populaţia de 
refugiaţi, ASR a iniţiat o grupare a statisticilor referitoare la copii – atât copiii însoţiţi cât 
şi separaţi – în funcţie de vârstă, ci nu numai în funcţie de ţara de origine. Începând din 
2007, ASR a iniţiat şi colectarea de statistici cu privire la cazurile Dublin II şi punerea 
acestora la dispoziţia UNHCR şi a ONG-urilor. 

•  Reprezentanţa UNHCR din Sofia a publicat o broşură cu privire la activităţile tuturor 
organizaţiilor care se ocupă cu refugiaţi în Bulgaria. Broşura este pusă la dispoziţie în 
limbile bulgară şi engleză.
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Ungaria

Metodologie 
Echipa Multi-Funcţională (EMF) din Ungaria a fost formată din 16 membri, câte două 
persoane reprezentând Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii, Biroul pentru Migraţie 
şi Naţionalitate, Comitetul Helsinki din Ungaria, Asociaţia Maghiară pentru Migranţi 
(Menedek), Fundaţia Cordelia (pentru sprijinirea victimelor violenţei organizate) şi 
UNHCR.

Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii şi Fundaţia Cordelia au fost membri noi ai EMF, iar 
participarea acestora a avut un impact imediat. Experţii din Minister au avut posibilitatea 
de a trimite propunerile lor direct către procesul legislativ de elaborare a unei noi Legi a 
Azilului care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Psihologii Fundaţiei Cordelia au avut 
posibilitatea de a evalua condiţia psihologică a intervievaţilor şi de a interveni acolo unde 
era necesară acţiune imediată.

Metoda de evaluare participativă cel mai frecvent aplicată în Ungaria a fost cea a discuţiilor 
semi-structurate cu persoanele din centru întrucât, având în vedere diversitatea foarte 
mare a populaţiilor de solicitanţi de azil şi refugiaţi, împărţirea acestora pe grupuri în 
funcţie de naţionalitate, vârstă, gen sau origine etnică ar fi dus la formarea de focus 
grupuri foarte mici.

EMF s-a împărţit în două sub-echipe şi a vizitat următoarele locaţii:

•  Győr (Centrul de detenţie al Grănicerilor)
•  Bicske şi Békéscsaba (centre de primire, şcoli municipale, grădiniţe)
•  Budapesta (refugiaţi recunoscuţi individual, şcoli)
•  Nyírbátor (Centrul de Detenţie al Grănicerilor şi adăpostul comunitar)
•  Debrecen (centrul de primire şi şcoala municipală)
•  Nagykanizsa (case pentru copiii separaţi)

În total, EMF s-a întâlnit cu 179 solicitanţi de azil şi persoane cu  protecţie, dintre care 
56  femei şi 123 bărbaţi. Dintre cei 27 de deţinuţi intervievaţi, s-a aflat doar o femeie. Au 
fost desfăşurate interviuri cu 34 de copii (24 băieţi, 10 fete) dintre care doar 9 erau copii 
separaţi, toţi băieţi.

 

În anul 2007, numărul de solicitări de azil în Ungaria a crescut cu 61,8% comparativ 
cu anul anterior, de la 2117 la 3425. Cel mai mare grup de solicitanţi de azil, ca şi în 
2006, proveneau din Serbia şi Muntenegru (26,6%), urmat de Vietnam (25,2%), China 
(12,2%), Irak (4%)şi Georgia (3,8%). În  total 238 de persoane au primit protecţie 
internaţională, dintre care 169 de refugiaţi în baza Convenţiei şi 69 de persoane cu 
protecţie subsidiară. Aceasta reprezintă o creştere de 60% a ratei de recunoaştere, de 
la 7,5% în 2006 la 11,9% in 2007.
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Sistem neadaptat pentru copii
Sistemele de azil şi migraţie sunt de obicei create ţinându-se cont de beneficiari adulţi. 
Cu toate acestea, copiii şi adolescenţii formează o parte semnificativă din populaţia de 
refugiaţi care intră în Ungaria fie împreună cu familia, fie singuri. EMF a descoperit un 
număr de probleme cu privire la tratamentul minorilor.

Cea mai gravă problemă a fost legată de copiii în detenţie. EMF a întâlnit cu un băiat de 
17 ani aflat în detenţie administrativă la Nyirbator. În conformitate cu standardele juridice 
internaţionale, minorii nu pot fi plasaţi în detenţie indiferent dacă sosesc împreună cu 
familiile sau neînsoţiţi.

Participarea copiilor separaţi din Casa de Copii de la Nagykanizsa la sistemul educaţional 
este nesatisfăcătoare. Şcolile locale nu au experienţă de  predare pentru copii străini 
în clase multiculturale şi din această cauză au avut reţineri în acceptarea tinerilor din 
Casa de copii. În plus, faptul că aceşti copii refugiaţi nu deţin certificate şcolare din 
ţările în care au trăit şi nu vorbesc limba maghiară au fost considerate problematice de 
către şcoli. Poziţionarea Casei (în apropierea centrului de Control al Frontierei) previne 
integrarea locală efectivă şi conduce mai degrabă la izolare lor. Minorii musulmani nu pot 
respecta Ramadanul întrucât nu sunt asigurate condiţii adecvate la Casa de Copii.

Nou născuţii refugiaţi încep să aibă probleme încă din momentul în care se nasc. 
Naţionalitatea nou născuţilor solicitanţilor de azil, refugiaţilor sau ai persoanelor cu statut 
umanitar este înregistrată ca „necunoscută” în certificatul de naştere. Acest lucru poate 
conduce pe termen lung la statutul de apatrid şi poate avea un impact negativ asupra 
viitorului lor.

În anumite Centre de primire pentru refugiaţi, sunt acordate mese speciale pentru nou 
născuţi. Totuşi, după vârsta de doi ani, se aşteptă ca copiii să mănânce aceleaşi alimente 
ca şi adulţii fără a se lua în considerare faptul că pentru copii sunt necesare mai multe 
produse lactate şi fructe proaspete.

„Dacă copiii pot merge la 
şcoală, îşi fac prieteni şi 
uită de problemele lor.”

copil de opt ani de 
etnie romă din Kosovo 

solicitant de azil în 
Békéscsaba

„Pentru copiii mei, 
vacanţele şi sfârşitul de 
săptămână petrecute în 
tabără sunt urâte. Pentru 
ei este mai bine la şcoală 
unde pot vorbi limba şi 
pot să-şi facă prieteni.”

femeie de etnie romă 
din Kosovo mamă 
a trei copii aflaţi în 

Békéscsaba
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Femeile trăiesc în condiţii mai aspre
Deşi femeile găsesc mai uşor motive să îşi ocupe timpul şi să nu se plictisească în 
monotonia vieţii din taberele de refugiaţi, EMF a constatat că vieţile acestora sunt din 
multe puncte de vedere mai dificile decât cele ale bărbaţilor. De exemplu

•  Există foarte puţine programe de formare sau de divertisment pentru femei în centrele 
de primire.

•  Deseori femeile se plâng că nu primesc suficiente produse sanitare precum şerveţele 
sanitare sau detergent pentru a menţine igiena lor şi cea a familiei.

•  Părinţii singuri şi mamele cu copii mici întâmpină dificultăţi în participarea la cursurile 
de limbă sau obţinerea de locuri de muncă întrucât este dificil să găsească pe cineva 
care să aibă grijă de copii.

•  Femeile care resping rolul tradiţional al femeii sunt uneori ostracizate de către ceilalţi 
refugiaţi. O femeie cameruneză singură s-a plâns că femeile emancipate sunt defăimate 
de către comunitate şi considerate „prostituate”.

Femeile aflate în detenţie se confruntă deseori cu condiţii mai dure decât cele ale 
bărbaţilor. Este probabil ca acestea să fie ţinute într-un spaţiu de detenţie întunecat fără 
acces la zonele comune, unde deţinuţii bărbaţi au chiar la dispoziţie o cameră comună 
cu televizor.

Întrucât există semnificativ mai puţine femei în detenţie, nu este neobişnuit pentru acestea 
să petreacă săptămâni sau chiar luni de izolare în detenţie fără să aibă posibilitatea 
de a comunica cu ceilalţi deţinuţi. Nu este nevoie să menţionăm faptul că majoritatea 
personalului de frontieră este format din bărbaţi.

Problemele psihologice rămân deseori neidentificate
Probleme psihologice de diferite tipuri apar deseori în rândul solicitanţilor de azil şi 
refugiaţilor din cauza experienţelor traumatizante înainte, în timpul şi chiar ulterior fugii. 

Există anumite programe destinate 
adulţilor traumatizaţi, însă EMF a 
observat că nu există psihologi 
care să poată trata solicitanţi de 
azil şi refugiaţi adolescenţi cu 
probleme cauzate de traume. De 
asemenea, nu există mecanisme 
de identificare a supravieţuitorilor 
torturii şi ai altor tipuri de violenţă 
în detenţie, lucru alarmant întrucât 
aceste persoane pot suferi noi 
traume în cazul încarcerării. 

„Soţul meu nu îmi dă voie să merg la cursurile de limbă bulgară întrucât acolo merg 
mulţi bărbaţi. M-ar lăsa să merg la un curs pentru femei dar ar trebui ca acesta să aibă 
loc dimineaţa, atunci când copiii mei merg la şcoală.
 Femeie de etnie roma din Kosovo

Moştenire 
a războiului 
din Balcani: 

pacienţi vârstnici 
provenind  

dintr-un spital de 
boli mentale  

din Bosnia
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O urmare a războiului din Balcani, Centrul de Recepţie din Debrecen găzduieşte un grup 
specific de refugiaţi, pacienţi în vârstă provenind dintr-un spital de boli mintale din Bosnia, 
care au fost evacuaţi în Ungaria şi pentru care nu a putut fi găsită o soluţie durabilă până 
la ora actuală. La momentul evaluării participative, 22 de pacienţi erau în continuare 
găzduiţi într-un departament separat creat special pentru aceştia. EMF a discutat cu 
trei pacienţi care pot să-şi exprime nevoile cât şi pe cele ale celorlalţi pacienţi. Pe lângă 
condiţia medicală specifică, cele două probleme principale care afectează aceşti pacienţi 
sunt depresia şi lipsa de activitate care să îi menţină ocupaţi. Acestora le este dor de 
casă şi speră să se întoarcă într-o zi. Pentru ei este imposibil să înţeleagă faptul că 
lipsa structurilor familiale şi a facilităţilor medicale din Bosnia postbelică le împiedică 
întoarcerea.

În ciuda situaţiei, înşişi pacienţii propun două soluţii simple care le-ar putea uşura suferinţa: 
ar dori ca din când în când să poată mânca mâncare bosniacă şi să fie examinaţi de un 
doctor sau o asistentă medicală care să le vorbească limba. De asemenea, sunt necesare 
activităţi regulate pentru activarea pacienţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor lor mintale, care 
în momentul de faţă se află sub control numai cu ajutorul medicamentelor.

Condiţii de detenţie mai stricte decât  
cele pentru criminali
EMF a descoperit că solicitanţii de azil aflaţi în detenţie sunt incapabili să ia o decizie 
informată cu privire la situaţia lor juridică întrucât aceştia nu au acces la informaţii 
inteligibile cu privire la procedura Dublin II şi la determinarea statutului de refugiat în 
general. În multe cazuri, deţinuţii nici nu înţeleg de ce sunt ţinuţi în custodie. Faptul că 
aceştia nu pot comunica cu gardienii din cauza problemelor legate de limbă nu contribuie 
la rezolvarea situaţiei.

EMF a descoperit că regulile detenţiei administrative au devenit în general mult prea 
stricte. Străinii care au săvârşit doar abateri minore trebuie să îndure condiţii mai dure 
decât criminalii întrucât libertatea lor de mişcare este foarte mult restricţionată. Celulele 
sunt încuiate chiar şi pe timpul zilei în două dintre clădiri. Scaunele şi mesele sunt fixate 
în podea.

Aceste persoane îşi pot vedea vizitatorii doar printr-o deschidere într-un perete despărţitor. 
Într-unul dintre centre convorbirile telefonice sunt limitate la o convorbire de maxim cinci 
minute pe zi. Deşi clădirile din Nyirbator şi Kiskunhalas aderă la regimul excepţional 
de riguros, centrul de detenţie din Gyor permite un tratament oarecum mai uman şi un 
oarecare grad de libertate de mişcare în cadrul clădirii.

În general, condiţiile din detenţie sunt extrem de precare. Hrana este nesatisfăcătoare, 
condiţiile igienice sunt precare iar lenjeria de pat este foarte rar spălată. De asemenea, 
nu există servicii sociale sau activităţi organizate în timpul zilei, cum ar fi spaţiu amenajat 
pentru sport, materiale de citit sau acces la internet, iar musulmanii nu au condiţii pentru 
a respecta Ramadanul.

„Aş dori să mă întorc în oraşul meu şi să beau cafea la cafeneaua locală împreună cu 
prietenii mei şi cu vecinii. Şi aş vrea să merg la moschee.”
 Pacient boli mintale din Bosnia

„Ne ţin ca pe nişte animale de la grădina zoologică”
 Bărbat vârstnic din Kosovo aflat în detenţie la Nyírbátor
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Viaţa în centrele de refugiaţi:  
între plictiseală şi conflict
În timpul discuţiilor cu EMF, solicitanţii de azil s-au plâns că nu există activităţi de 
petrecere a timpului liber şi nici programe de instruire. De asemenea, aceştia au spus că 
există o nevoie de mediere din exterior în momentul în care apar conflicte între persoanele 
cazate. Conflictele apar uneori între persoane provenind din culturi diferite, între bărbaţi şi 
femei sau între persoanele cazate şi administraţia centrului. O altă sursă de conflict este 
generată de persoanele cazate, care nu respectă regulile centrului, ceea ce îi deranjează 
pe ceilalţi şi conduce la disensiuni.

De asemenea, EMF a primit plângeri 
privind hrana servită întrucât nu 
conţine suficiente legume, fructe 
sau produse lactate şi există doar 
o singură masă caldă pe zi. Porţiile 
sunt prea mici pentru unele dintre 
persoanele cazate.

De asemenea, hainele constituie 
o problemă. Multe din persoanele 
cazate au nevoie de încălţăminte 
bună şi de haine delete „calde” 
pentru iarnă.

Recomandări ale EMF
Pe lângă trecerea în revistă detaliată a problemelor ridicate de către persoanele 
intervievate, Echipa Multi-Funcţională a aprobat următorul set de recomandări:

•  Copiii solicitanţi de azil trebuie să înceapă cursurile de limba maghiară imediat după 
sosire cu scopul de a se asigura că prezenţa acestora la şcoală are rezultate. De 
asemenea, părinţii trebuie să fie instruiţi şi să li se pună la dispoziţie servicii de traducere 
cu scopul de a putea interacţiona cu profesorii şi autorităţile şcolare.

•  Profesorii şi diriginţii din şcolile cu copii solicitanţi de azil şi refugiaţi trebuie să fie 
instruiţi în tehnicile de predare într-un context multicultural.

•  Dat fiind faptul că educaţia este o necesitate primordială, educaţia secundară 
a solicitanţilor de azil copii trebuie finanţată de către guvern pentru a asigura 
sustenabiltiatea (în prezent aceasta depinde în întregime de Fondul European pentru 
Refugiaţi).

•  Centrele de primire pentru refugiaţi trebuie să aibă programe specifice pentru copii, în 
special pe timpul verii, astfel încât copiii să fie ocupaţi şi activi.

Stăm aici şi 
aşteptăm să 

treacă timpul” 
– Femeie de 

etnie romă în 
Békéscsaba

„Mâncarea este oribilă: într-o zi avem sos roşu, ziua următoare avem sos galben şi la 
el orez sau cartofi.”
 Refugiată sârbă din Bicske
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•  Îmbunătăţirea condiţiilor de primire în detenţie astfel încât standardele de bază să fie 
respectate.

•  Înregistrarea corectă a naţionalităţii copiilor refugiaţi născuţi în Ungaria cu scopul de a 
se evita apatridia.

•  Un psihiatru ar trebui să trateze adolescenţii solicitanţi de azil şi refugiaţi care suferă 
de sindromul tulburărilor de stres posttraumatic (STSP). Trebuie introdus un mecanism 
de identificare a victimelor STSP aflate în detenţie, cu scopul de a evita reparariţia 
traumei.

Schimbări în urma Evaluării Participative din 2006 
•  Condiţiile de primire s-au îmbunătăţit considerabil în Centrele de Primire pentru Refugiaţi 

datorită numărului mare de proiecte care au fost implementate prin finanţare externă. 
Majoritatea persoanelor cazate şi-au exprimat satisfacţia cu privire la servicii şi numărul 
de plângeri a scăzut considerabil în comparaţie cu anii anteriori. În general, persoanele 
intervievate erau mult mai îngrijorate din cauza schimbărilor de legislaţie care urmau să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 2008 decât din cauza condiţiilor de primire.

•  Reprezentanţa Regională de la Budapesta a pus la dispoziţie aparate de distribuţie 
pentru broşurile informative ce urmau să fie plasate în locuri accesibile solicitanţilor de 
azil nou sosiţi. EMF a aflat că aceste distribuitoare se aflau într-adevăr în locurile de 
detenţie şi conţineau material informaţional relevant.

•  Casa de Copiii Separaţi din Nagykanisza trebuie să devină parte din sistemul maghiar 
de protecţie a copilului pentru a asigura aplicarea aceloraşi standarde care se aplică 
minorilor maghiari (Comentariu: începând din 1 ianuarie 2008, Casa de Copiii Separaţi 
nu mai operează în Nagykanisza ci în Bicske, în cadrul unui proiect finanţat de FER al 
Serviciului de Asistenţă Inter-religioasă) şi a Centrului de Primire din Bicske.

•  Pe parcursul anului 2007, principalele probleme legate de educaţia copiilor solicitanţilor 
de azil şi refugiaţi au fost dezbătute în cadrul unei mese rotunde şi într-o întâlnire cu 
Ministrul  Educaţiei.

Noua Lege privind Azilul în Ungaria
Misiunile de evaluare din 2007 au coincis cu stadiul final de elaborare a noii legi în domeniul 
azilului. Aceasta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 şi include schimbări bazate pe 
rezultatele misiunilor, inclusiv: 

•  Copiii solicitanţi de azil şi refugiaţi sunt indreptăţiţi să primească  alocaţiile pentru  
începerea şcolii şi rambursarea cheltuielilor pentru transportul la şcoală.

•  În centrele de primire copiii sub vârsta de 14 ani au în prezent dreptul la alocaţie lunară 
astfel încât familiile să poată face faţă nevoilor speciale ale copiilor lor.

•  Suplimentar, noua Lege pentru Străini prevede scăderea detenţiei administrative de la 
douăsprezece la şase luni, iar solicitanţii de azil nu vor petrece mai mult de 15 zile în 
detenţie.
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Polonia

Metodologie 
La momentul evaluării în septembrie 2007, 4035 de solicitanţi de azil în Polonia erau 
cazaţi în 17 centre pentru refugiaţi, aflate în trei regiuni diferite. 693 de solicitanţi de azil 
au primit sprijin de stat locuind în afara centrelor.

Persoanele intervievate au fost grupate în opt categorii definite de gen şi vârstă. În timpul 
celor trei runde de misiuni de evaluare, EMF s-a întâlnit cu aproape 200 de solicitanţi de 
azil şi persoane cu o formă de protecţie.

Interviurile s-au desfăşurat în: 

• Lublin, Łuków şi Niemce (Voievodatul Lubelskie)
• Łomża, Czerwony Bor şi Iga (Voievodatul Podlaskie)
• Centrele Siekierki şi Bielany din Varşovia (Voievodatul Mazowieckie)

În anii anteriori, evaluările au avut loc pe parcursul unei săptămâni şi într-un singur 
voievodat; în 2007 acestea au durat din mai până în octombrie şi au avut o acoperire 
geografică mai cuprinzătoare. Activitatea din 2007 a fost finalizată printr-o conferinţă în 
care s-au discutat problemele identificate şi formulat recomandări. 

O viaţă monotonă în  spaţii aglomerate
În majoritatea centrelor de primire, EMF a primit în mod regulat plângeri cu privire la 
condiţiile de viaţă. Centrele sunt atât de aglomerate, încât uneori mai multe familii trebuie 
să locuiască în aceeaşi cameră. În câteva centre, spaţiul este deterioarat, iar în camere 
este umezeală. Această stare de fapt este foarte accentuată în centrele din Niemce şi 
Lublin, care au nevoie urgentă de renovare.

Bunurile comune, precum plitele de gătit şi maşinile de spălat se află înt-o stare deplorabilă. 
Bucătăriile sunt deseori murdare şi infestate de insecte. Refugiaţii au solicitat mai multă 
aparatură electrocasnică, dar au recunoscut şi faptul că persoanele cazate ar trebui instruite 
cu privire la modul de utilizare, astfel încât bucătăriile să fie curate şi funcţionale.

Polonia a trebuit să facă faţă celei mai mari creşteri (62,6%) a numărului cererilor de 
azil în regiune, având 10047 solicitări de azil în 2007 în comparaţie cu 7093 solicitări 
de azil în anul precedent. În contextul regional, Polonia a primit cel mai mare număr de 
solicitanţi de azil, 47% din numărul total de cereri din Europa Centrală. Precum în anii 
anteriori, majoritatea covârşitoare (de peste 90%) din numărul total de solicitanţi de 
azil reprezentau fiind ceceni din Rusia. În ciuda creşterii numărului de solicitări de azil, 
rata de recunoaştere a scăzut de la 12,7% la 3,9%: 212 persoane au primit statutul de 
refugiat în baza Convenţiei, faţă de 485 în anul anterior. Această scădere a fost însă 
compensată prin acordarea protecţiei subsidiare pentru 33,8% mai mulţi solicitanţi 
(2919 persoane) în 2007, faţă de 2110 în anul anterior.
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Dintre centrele vizitate, doar în cel din Bielany au fost întâlnite persoane mulţumite de 
hrană. S-a descoperit că aceştia aveau întâlniri regulate cu firma de catering în cadrul 
cărora erau discutate ideile şi nemulţumirile. EMF a considerat că acesta este un exemplu 
pozitiv care ar trebui urmat şi în celelalte centre.

Alte plângeri frecvente primite de 
EMF au fost legate de monotonia 
vieţii din centre şi lipsa activităţilor 
recreative. Practic, nu există 
terenuri de joacă sau de sport 
pentru copii şi adolescenţi şi nu 
există echipament sportiv. Printre 
adulţi, acest lucru a fost menţionat 
frecvent de bărbaţi, decât de femei. 
Adulţii, ca şi o parte a copiilor, ar 
dori să aibă acces la materiale de 
lectură, în special cărţi în limba 
maternă.

Majoritatea centrelor sunt echipate cu calculatoare şi acces la internet, dar nu există reguli 
transparente privind modul de utilizare. Centrul din Lublin a fost dotat cu un televizor, dar 
se pare că este folosit doar de personalul de pază. În Varşovia, televizorul a fost distrus 
de câteva persoane cazate.

Securitatea a fost o problemă în discutarea căreia persoanele şi-au exprimat anumite 
rezerve. EMF a aflat faptul că există conflicte între solicitanţii de azil, dar că persoanele 
din centru nu doresc să implice conducerea centrului sau poliţia în aplanarea acestora. 
Consumul de alcool, consumul de droguri şi violenţa domestică au fost, de asemenea, 
vag menţionate ca probleme, dar sunt rar raportate conducerii centrului sau personalului 
de pază.

Statutul incert al protecţiei subsidiare
În Polonia, numărul persoanelor care au primit protecţie subsidiară depăşeşte  cu 
aproape 20 ori numărul celor cu statut de refugiat. EMF a aflat de la persoanele cu 
protecţie subsidiară că nu sunt informate cu privire la drepturile şi posibilitatea de a 
primi sprijin. Distribuirea materialelor informative este limitată, iar avocaţii ONG-urilor se 
concentrează în principal asupra solicitanţilor de azil şi nu au capacitatea de a lucra cu 
această categorie de cazuri.

Persoanele cu protecţie subsidiară se consideră a fi într-o situaţie extrem de vulnerabilă 
şi expuse. Numeroşi ceceni au declarat că este dificil să înţeleagă de ce li s-a refuzat 
statutul de refugiat. Aceştia nu au acces la programele de integrare, inclusiv cursuri de 
limba poloneză şi asistenţă în a găsi un loc de muncă şi o locuinţă. Prin urmare, mulţi 
dintre aceştia nu consideră Polonia o ţară în care integrarea lor să fie posibilă.

Cel mai critic moment pentru persoanele care au primit protecţie subsidiară, ca şi pentru 
refugiaţi este cel în care părăsesc centrul de primire. EMF a constatat că sprijinul acordat 
acestora pe perioada de tranziţie este infim, deşi programul de pre-integrare incluzând 
consiliere, cazare şi alt tip de sprijin a funcţionat în anumite centre. Prin urmare, primele 
încercări de a găsi cazare şi un loc de muncă eşuează de cele mai multe ori şi numeroase 
persoane aleg o cale mai uşoară, aceea de a depune o nouă solicitare pentru obţinerea 
statutului de refugiat.

Copiilor le lipsesc 
locurile de joacă 

şi terenurile 
sportive
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Experienţe negative în relaţia  
cu profesorii şi colegii de clasă 
Prezenţa la cursuri a solicitanţilor de azil copii a crescut în mod substanţial în ultimii doi 
ani, iar EMF nu a primit plângeri cu privire la refuzul de a accepta aceşti copii la cursuri. 
Totuşi, s-a constatat că atât profesorii, cât şi copiii polonezi trebuie să se obişnuiască cu 
clase multinaţionale. Atât copiii, cât şi părinţii au povestit EMF despre atitudinea negativă 
exprimată de numeroşi profesori şi colegi de clasă.

Pe lângă barierele de limbă, situaţia economică a familiilor de solicitanţi de azil se 
reflectă şi asupra copiilor. Acestea nu pot cumpăra manuale şi nu pot plăti activităţi 

extra-curriculare, dar cheltuie 
alocaţia copiilor pentru hrană pe 
alte lucruri. Ca rezultat, copiii au 
mers fără hrană la şcoală. 

Numeroşi părinţi au ridicat 
problema studiilor pre-şcolare şi 
au sugerat înfiinţarea de grădiniţe 
cu educatori vorbitori de limba 
poloneză. În acest fel, copiii ar 
putea învăţa limba poloneză 
înaintea anilor de şcoală.

 

Numeroase plângeri privind  
starea de sănătate şi un exemplu pozitiv
Majoritatea grupurilor intervievate s-au plâns în legătură cu accesul şi calitatea serviciilor 
medicale. Dincolo de problemele legate de limbă, solicitanţii de azil şi refugiaţii se 
confruntă cu dificultăţi în relaţia cu prestatorii de servicii medicale. Aceştia s-au plâns de 
atitudinea xenofobă a personalului medical şi de calitatea scăzută a serviciilor medicale 
în general. Numeroşi solicitanţi de azil susţin faptul că medicii generalişti au rezerve în a-i 
transfera către medici specialişti.

Atunci când EMF a primit plângerile potrivit cărora serviciile de urgenţă nu sunt accesibile 
persoanelor din centru, aceasta a încercat să verifice informaţia. EMF a fost informată că 
au fost adresate apeluri repetate în cazuri în care nu erau urgenţe reale şi că în astfel de 
cazuri intervenţia trebuie plătită.

Totuşi, în Centrul Bielany din Varşovia, relaţia cu medicul a fost descrisă ca „ ideală”. 
Persoanele din centru şi-au exprimat în mod deosebit aprecierea pentru devotamentul 
medicului şi disponibilitatea acesteia de a-şi sacrifica timpul liber pentru a acorda 
asistenţă medicală.

Implicare activă în locul unei vieţi pasive în centru
EMF a concluzionat faptul că o caracteristică principală a populaţiei refugiate în Polonia 
este o abordare pasivă a propriei situaţii. Deşi există un număr foarte mare de factori 
obiectivi care au un impact negativ asupra condiţiilor de viaţă şi a perspectivelor de 
integrare, EMF a constatat faptul că majoritatea solicitanţilor de azil consideră că altcineva 
trebuie să găsească soluţii pentru problemele lor şi au aşteptări ridicate de la actori 
externi precum guvernul şi conducerea centrelor de primire.

Situaţia 
economică a 

solicitanţilor de 
azil se răsfrânge 

asupra copiilor 
acestora
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Atunci când refugiaţii şi solicitanţii de azil au fost încurajaţi să se gândească ce soluţii ar 
putea identifica singuri sau în cadrul comunităţii, acest lucru a fost foarte dificil.

EMF a constatat că perspectivele refugiaţilor care se integrează în mod activ în Polonia 
au fost în mod evident mai bune în comparaţie cu cele ale persoanelor din centrele 
de primire. Prin urmare, natura problemelor identificate a fost foarte variată între cele 
două grupuri. De asemenea, experienţele diferite din Polonia şi diferenţele dintre cultura, 
educaţia şi structura familială a refugiaţilor şi solicitanţilor de azil conduc la şanse diferite 
pentru integrarea ulterioară în societate.

EMF a constatat că durata şederii 
în centrele de primire este un 
factor cheie. O stare prelungită de 
inactivitate conduce deseori la o 
scădere a iniţiativei personale şi 
la o creştere a aşteptărilor pentru 
soluţii pre-stabilite provenind 
din exterior. Prin accelerarea 
procedurii de azil şi prin soluţii 
care ar încuraja persoanele să nu 
depună solicitări repetate doar 
din motive sociale acest cerc 
vicios al dependenţei prelungite 
şi al nesiguranţei privind viitorul  
ar putea fi evitate. 

De asemenea, EMF a concluzionat că principiul director al asistenţei acordate refugiaţilor 
în Polonia ar trebui să fie implicarea activă a beneficiarilor în toate etapele procesului 
pentru determinarea statutului de refugiat. Dacă acestor persoane li s-ar acorda de la 
început dreptul de a participa la luarea de decizii cu privire la condiţiile lor de trai şi 
drepturile privind integrarea, numeroase dintre problemele menţionate în acest raport ar 
putea fi rezolvate într-o fază incipientă. Ar trebui să fie încurajată crearea unor comitete 
de refugiaţi şi a iniţiativelor individuale de ajutor. 

Recomandări ale EMF
•  Trebuie dezvoltate proceduri standard de operare în caz de violenţă sexuală şi de gen 

(SGBV) şi aplicate în centrele de primire pentru a evita şi rezolva conflictele. Numărul 
asistenţilor sociali trebuie crescut  [Comentariu: pe 25 martie 2008, Biroul pentru Străini, 
Poliţia, La Strada, Centrul de Asistenţă Juridică Halina Niec şi UNHCR au semnat un 
acord cu privire la proceduri standard de operare (SOP) şi SGBV. De la această dată a 
fost iniţiată implementarea SOP pentru centrele de primire a solicitanţilor de azil.]

•  Condiţiile de viaţă din centrele de primire din Niemce şi Lublin trebuie îmbunătăţite. 
Trebuie furnizate masini de spălat şi aparatură electrocasnică în cantităţi suficiente iar 
persoanele din centru trebuie să fie instruite cu privire la modul adecvat de folosire.

•  Refugiaţii trebuie implicaţi în stabilirea meniului, urmând exemplul de bune practici din 
centrul Bielany.

•  Anumite probleme legate de vandalizarea centrelor de primire ar putea fi rezolvate prin 
introducerea unui sistem de repartizare a anumitor responsabilităţi celor cazaţi pentru 
îngrijirea centrului.

Implicarea activă 
a beneficiarilor 

trebuie să 
reprezinte 

principiul director

FO
TO

: B
É

LA
 S

Z
A

N
D

E
LS

Z
K

Y



Raport20 Evaluare Participativă 2007

•  Centrele trebuie să aibă locuri de joacă şi terenuri de sport. Regulile privind accesul la 
calculatoare şi la internet trebuie să fie transparente.

•  Trebuie încurajat un dialog moderat între şcoli şi comunităţile de solicitanţi de azil şi 
refugiaţi. Implicarea solicitanţilor de azil în activităţile şcolare este crucială.

•  Trebuie organizate cursuri preşcolare cu educatori polonezi în centre sau copiii ar trebui 
să aibă acces la grădiniţe publice.

•  Ar trebui să existe interpreţi pentru facilitarea comunicării cu personalul medical sau 
personalul medical ar trebui să ia parte la cursuri de limbi străine.

•  EMF recomandă cursuri de limba poloneză adaptate la nevoile persoanelor care îşi 
caută un loc de muncă. Solicitanţii de azil ar trebui să aibă acces la cursuri de pregătire 
profesională şi care să se adreseze nevoilor de pe piaţa de muncă.

•  Guvernul ar trebui să asigure un sistem de asistenţă juridică şi programe de consiliere 
gratuite.

•  Programele de integrare ar trebui extinse si pentru persoanele care au primit protecţie 
complementară. Calitatea programelor actuale de integrare ar trebui revizuită de 
Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale [Comentariu: pe 29 mai 2008 a intrat în vigoare 
noua lege privind acordarea protecţiei străinilor. Dispoziţiile acesteia stipulează accesul 
persoanelor cu protecţie subsidiară la programele de integrare.]

•  Conştientizarea la nivelul societăţii poloneze cu privire la refugiaţi ar trebui consolidată 
pentru a preveni discriminarea.

•  Refugiaţii şi persoanele care au primit protecţie complementară ar trebui sprijiniţi în 
crearea unor noi asociaţii pentru a aborda mai eficient nevoile acestora.

•  Accesul organizaţiilor neguvernamentale la fondurile UE si guvernamentale, precum şi 
managementul acestora ar trebui simplificate.

Schimbări de la ultima evaluare participativă din 2006
Evaluarea participativă din 2007 a fost cea de-a treia activitate de acest fel din Polonia. 
Rapoartele din anii precedenţi au contribuit la dezbaterile privind nevoile şi problemele 
solicitanţilor de azil în Polonia.

•  În urma constatărilor evaluării din 2005, UNHCR, instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale au desfăsurat activităţi având ca scop facilitarea accesului la 
şcoli pentru copiii refugiaţi şi solicitanţi de azil. Aceasta a avut ca rezultat creşterea 
semnificativă a ratei de participare a minorilor din aceste categorii de interes pentru 
UNHCR (71% in 2006 comparativ cu 52% in 2005 şi aproape 100% in 2007).

•  În 2006, participanţii au subliniat problemele pe care le au în participarea la cursuri de 
limba poloneză şi de pregătire profesională. Ca urmare, în centre au fost organizate 
activităţi suplimentare şi de pregătire.



Raport21 Evaluare Participativă 2007

România

Metodologie
Evaluarea participativă din România s-a desfăşurat în septembrie 2007. Echipa Multi-
Funcţională (EMF) a fost formată din 12 membri, nouă femei şi trei bărbaţi. Aceştia 
au fost reprezentanţi ai UNHCR, ai Direcţiei pentru Azil şi Integrare şi ai organizaţiilor 
neguvernamentale.

EMF a discutat cu 87 de persoane de interes, 64 solicitanţi de azil şi 23 persoane beneficiind 
de protecţie subsidiara, din Irak, Serbia, Republica Democrată Congo, Congo-Brazaville, 
Somalia, Nigeria, Egipt şi Turcia. Printre persoanele intervievate s-au numărat şapte copii 
cu vârste între 13 şi 18 ani (2 băieţi şi 5 fete) şi 80 adulţi (53 bărbaţi şi 27 femei).

Pentru a asigura o largă acoperire geografică, Echipa Multi-Funcţională a fost împărţită 
pe grupuri şi a realizat evaluări în următoarele locaţii:

•  Centrul de Primire Stolnicu, Bucureşti
•  Centrul de Primire Rădăuţi  (Nord Estul României)
•  Centrul de Primire Şomcuta Mare (Nord Estul României)
•  Centrul de Primire Galaţi (Estul Romaniei)
•  Centrul de Primire Timişoara (Vestul Romaniei)
•  ONG-uri (ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Consiliul Naţional Român 

pentru Refugiaţi, Asociaţia Femeilor Refugiate, Salvaţi Copiii, toate din Bucureşti şi 
Asociaţia Generaţie Tânără din Timişoara.

•  Biroul UNHCR, Bucuresti

Înaintea misiunilor de evaluare, EMF a fost de acord să urmărească în principal două 
aspecte, procedura de azil şi condiţiile de viaţă pentru solicitaţii de azil ca şi mecanismele 
pentru integrarea locală a persoanelor cărora li s-a acordat o forma de protecţie.

În 2007, România a primit cel mai mic număr de solicitanţi de azil din regiune – 3% din 
totalul solicitanţilor de azil din Europa Centrală, chiar dacă s-a înregistrat o creştere 
cu 43,3% (659 cereri) comparativ cu 2006 (460 cereri). Pe de altă parte, ratele de 
recunoaştere au fost ridicate: 26% din totalul solicitaţilor de azil (143 persoane) au primit 
statut de refugiat conform Convenţiei,   reprezentând o creştere cu 75,7% comparativ 
cu anul anterior, iar 17 persoane din totalul solicitanţilor au primit protecţie subsidiară, 
reprezentând o rată de recunoaşterede 29 % şi o creştere de 70% comparativ cu 2006. 
Principalele grupuri de solicitanţi de azil din România proveneau din Irak (43%), Serbia 
(28,2%), Turcia (6,8%) China şi Somalia (4,8% fiecare).
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Procedura de azil are numeroase puncte slabe
Solicitanţii de azil din România se confruntă cu un număr de dificultăţi, în special în afara 
capitalei, acolo unde problemele sunt chiar mai grave decât în Bucureşti.

Oficiul Român pentru Imigrări a realizat un film de informare privind procedura de 
determinare a statutului şi drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil. Totuşi, filmul este 
disponibil doar în limbile română, engleză şi arabă. Persoanele care nu vorbesc nici una 
din cele trei limbi nu au acces la informaţii vitale. 

Pe lângă faptul că solicitanţii de azil nu înţeleg procedurile legale din România, EMF a 
observat o lipsă de cunoştinţe privind Procedurile Dublin II.

Numeroşi solicitanţi de azil care vorbesc limbi rare au informat EMF că nu există interpreţi 
pentru ei în afara Bucureştiului. Acest lucru afectează accesul lor la asistenţă socială, 
juridică şi medicală.

Procedurile de azil sunt procese 
juridice foarte complexe care nu pot 
fi urmate fără asistenţa experţilor. 
Ajutorul juridic gratuit oferit de 
Barou şi de ONG-uri prin finanţarea 
UNHCR nu este suficient pentru  
a acoperi necesităţile de bază ale 
solicitanţilor de azil în România. Pe 
lângă aceasta, avocaţi specializaţi 
nu sunt disponibili în alte locaţii în 
afara Bucureştiului.

În evaluarea credibilităţii unei solicitări de azil, factorii de decizie nu iau întotdeauna în 
considerare ultimele evenimente din ţara de origine a solicitantului de azil, lucru care 
poate conduce la decizii incorecte.

Femeile solicitant de azil se simt în mod deosebit expuse pe parcursul procedurii de azil. 
Exista o lipsă acută de interpreţi femei pentru limbi rare, iar oficialii guvernamentali nu 
sunt bine pregătiţi pentru a desfăşura interviuri adaptate la gen şi nici pentru a identifica 
persecuţiile de gen.

Numeroase persoane intervievate au reclamat faptul că alocaţiile lunare nu acoperă 
nevoile materiale. În astfel de situaţii, nu se pot finanţa decât strict necesităţile de bază. 
De exemplu, părinţii au indicat faptul că propriii lor copii nu pot participa în activităţi 
extra-curiculare deoarece nu îşi pot acoperi cheltuielile.

În Somcuta Mare, solicitanţii de azil consideră că nu se acorda asistenţă medicală 
adecvată pentru nevoile lor. Apar probleme atunci când solicitanţii de azil sunt trimişi în 
spitale.

„Reglementările Dublin sunt ceva împotriva libertăţii de mişcare.”
  Solicitant de azil din Irak

Procedurile de 
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Lipsa informaţiilor pune în pericol integrarea
Persoanele care beneficiază de protecţie în România se confruntă cu ignoranţa. Atunci 
când refugiaţii se adresează birourilor guvernamentale de asistenţă, se confruntă, de cele 
mai multe ori, cu funcţionari care lucrează foarte rar cu refugiaţi şi prin urmare nu cunosc 
pentru ce tip de asistenţă se califică aceştia.

Refugiaţii se confruntă cu o situaţie similară atunci când îşi caută un loc de muncă, 
în special în afara capitalei. Angajatorii ezită să angajeze refugiaţi deoarece nu înţeleg 
statutul acestora şi nici care sunt abilităţile şi calificările lor.

În general, o educaţie formală bună facilitează integrarea refugiaţilor într-o nouă societate. 
În România, refugiaţii cu calificări bune se confruntă cu faptul că în majoritatea cazurilor 
diplomele obţinute în ţările de origine nu sunt recunoscute de autorităţile române. România 
nu deţine încă un sistem de validare şi recunoaştere a diplomelor străine.

În general naturalizarea este 
ultimul pas în procesul de 
integrare individuală iar un număr 
de persoane a informat EMF că 
ar dori să devină cetăţeni români, 
dar procedurile de naturalizare 
din România durează foarte mult 
şi sunt prea costisitoare pentru 
majoritatea refugiaţilor. 

Unul dintre lucrurile cele mai 
surprinzătoare identificate de EMF 
a fost faptul că în teorie noua Lege 

a Integrării din România prevede un număr de măsuri de integrare foarte promiţătoare. 
Totuşi, informaţia nu a fost diseminată iar potenţialii beneficiari nu au cunoştinţă de 
existenţa acestor programe şi prin urmare nu profită de acestea.

Pentru a avea acces la asistenţă medicală, persoanele care au primit protecţie înaintea 
anului 2004 trebuie să plătească asigurare medicală retroactiv. Suma solicitată este foarte 
mare şi nu poate fi plătită în rate.

Recomandări ale EMF
•  Autorităţile competente trebuie să organizeze campanii de informare adresate 

potenţialilor beneficiari prin distribuirea de broşuri şi prin consiliere intensivă socială 
şi juridică în scopul de a conştientiza cu privire la conţinutul recent al programului de 
integrare al Guvernului.

•  Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării trebuie încurajat în dezvoltarea unei 
metodologii de recunoaştere a diplomelor, prevăzută prin dispoziţiile modificate ale 
Legii privind integrarea persoanelor care au primit o formă de protecţie în România 
(Legea Integrării).

„Angajatorii nu ştiu ce sunt refugiaţii şi nu doresc să lucreze cu noi.” 
 Refugiat din Somalia
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•  Accelerarea procesului de modificare a prevederilor juridice privind alocaţia lunară 
pentru solicitanţii de azil în scopul măririi sumei.

•  Încurajarea Guvernului pentru dezvoltarea unei scheme de asistenţă juridică gratuită 
pentru solicitanţii de azil şi pregătirea avocaţilor din afara Bucureştiului precum şi 
a factorilor de decizie cu privire la evaluarea credibilităţii. De asemenea, utilizarea 
informaţiilor din ţara de origine trebuie sporită.

•  Creşterea alocărilor bugetare necesare pentru acoperirea costurilor pentru interpretare 
şi deplasări pentru a asigura un număr cât mai mare de beneficiari ai acestor servicii. 
Mai mult, se recomandă dezvoltarea strategiilor pentru includerea persoanelor de 
interes care locuiesc în alte locaţii decât Centrele de Primire/Cazare şi care nu au 
solicitat asistenţă din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru a verifica dacă se 
confruntă cu riscuri privind protecţia.

•  Extinderea duratei de evaluare participativă pentru a asigura o participare sporită şi 
pentru a extinde Echipa Multi-Funcţională.

Schimbări în urma Evaluării Participative din 2006
În urma ultimei misiuni de evaluare, au avut loc schimbări semnificative in profilul subiectului 
evaluării. În perioada evaluării, un procent de peste 30% din totalul solicitanţilor de azil 
erau de origine sârbă. Recomandările în urma ultimei evaluări au condus la o îmbunătăţire 
a următoarelor aspecte: 

•  Oficiul Român pentru Imigrări a realizat un film privind etapele procedurii de determinare 
a statutului de refugiat în România;

•  ONG-urile care asistă refugiaţi au realizat în colaborare o broşură privind serviciile 
asigurate de acestea persoanelor de interes pentru UNHCR; broşura a fost tradusă în 
engleză, arabă, somaleză şi turcă;

•  Refugiaţii lucrători comunitari au tradus regulamentul intern al centrelor de primire în 
turcă şi somaleză;

•  Direcţia pentru Azil şi Integrare a început să comunice solicitanţilor de azil respectivi 
motivele pentru reducerea condiţiilor de primire materiale.
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Slovacia

Metodologie
Echipa Multi-Funcţională (EMF) din Slovacia a fost formată din unsprezece membri, 
patru reprezentând UNHCR, doi reprezentând instituţii guvernamentale ( Ministerul de 
Interne şi Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale şi Familiei) şi cinci reprezentând organizaţii 
neguvernamentale ( Liga Drepturilor Omului, Societatea Goodwill, Consiliul Umanitar 
Slovac şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor).

Interviurile au fost realizate în a doua jumătate a lunii septembrie 2007. Echipa Multi-
Funcţională a fost divizată în grupuri de două sau trei persoane. Acest lucru le-a permis 
să viziteze unsprezece locaţii situate pe întreg teritoriul ţării:

•  Rohovce (centru de cazare)
•  Medveďov (centru de detenţie)
•  Gabčikovo  (centru de cazare)
•  Opatovská Nová Ves (centru de primire)
•  Zvolen (centru de integrare) 
•  Horné Orechové  (orfelinat pentru minori neînsoţiţi)
•  Zavar (cazare pentru persoanele ce lucrează pentru Peugeot Trnava)
•  Bratislava (unde locuiesc refugiaţi recunoscuţi)
•  Humenné (centru de primire)
•  Košice (unde locuiesc refugiaţi recunoscuţi)
•  Sečovce  (centru de detenţie)

Justeţea procedurii pusă la îndoială
În toate locaţiile în care EMF a discutat cu solicitanţi de azil, problema principală a 
acestora a fost preocuparea lor cu privire la justeţea procedurii de determinare a statutului 
de refugiaţi. Principala problemă ridicată de majoritatea persoanelor a fost durata 
îndelungată a procedurii de azil şi caracterul imprevizibil al rezultatelor. Solicitanţii de azil 
au fost nemulţumiţi de durata prelungită a procedurii de apel în instanţele regionale şi la 
Curtea Supremă a Republicii Slovacia.

Spre deosebire de majoritatea statelor din Europa Centrală, Slovacia a primit mai 
puţini solicitanţi de azil în anul 2007 comparativ cu 2006, 2643 persoane comparativ 
cu 2871, o scădere de 8%. Pe de altă parte, numărul de recunoaşteri a statutului de 
refugiat a crescut cu 22%, deşi ratele de recunoaştere rămân extrem de scăzute: 14 
persoane au primit statutul de refugiat (astfel rata recunoaşterii statutului de refugiat 
reprezinta 1,1%), in timp ce 82 de persoane au primit protecţie subsidiară (deci rata 
totala de recunoaştere a fost de 7,5% ). Grupurile cele mai reprezentative au fost  
din Pakistan (24,6%), India (23,4%), Federaţia Rusă  (11,6%), Moldova (7,9%)  
şi Georgia (5%).
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EMF a consemnat faptul că solicitanţii de azil erau conştienţi de numărul extrem de scăzut al 
recunoaşterii statutului de refugiat comparativ cu alte state ale Uniunii Europene şi se îndoiau 
de posibilitatea obţinerii protecţiei în Republica Slovacă. În general, încrederea solicitanţilor 
de azil în procedura de azil este scăzută şi considerau că ofiţerii nu sunt bine informaţi cu 
privire la situaţia din ţara lor de origine şi că nu le analizează în mod corect cazurile.

De asemenea, deciziile sunt 
disponibile doar în limba slovacă. 
Doar concluziile deciziilor sunt 
traduse verbal solicitanţilor de 
azil împreună cu instrucţiunile 
privind posibilitatea lansării unui 
apel. Motivul nu le este tradus iar 
solicitanţii de azil nu înţeleg de 
ce solicitarea le-a fost respinsă. 

 

Inactivitate şi tensiune în Centrele de Azil

În ceea ce priveşte condiţiile din centrele pentru refugiaţi, cele mai frecvente preocupări 
au fost legate de securitate având în vedere situaţia generală tensionată şi agresiunile 
din centrele pentru refugiaţi, de multe ori escaladând în atacuri reciproce. Solicitanţii 
de azil consideră că sursa acestor agresiuni este reprezentată de lipsa unor activităţi 
constructive pe parcursul şederii în aceste centre.

Solicitanţii de azil îşi doresc foarte mult să devină activi pe piaţa de muncă, însă legea 
slovacă le permite să lucreze legal doar după un interval de un an de la începerea procedurii 
de azil. De asemenea, solicitanţii de azil au reclamat lipsa activităţilor recreative în centrele 
de azil. Dintre toate centrele vizitate, solicitanţii de azil au fost cel mai nemulţumiţi de 
centrul Gabčikovo  unde şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la curăţenia generală, inclusiv 
cea din bucătărie şi cantină. De asemenea, au fost prezentate dificultăţile întâmpinate în 
comunicarea cu personalul cantinei.

La momentul vizitei EMF în Opatovská Nová Ves, acest centru funcţiona încă în regim de 
carantină. Singurul magazin disponibil solicitanţilor de azil era un chioşc cu legume şi alte 
bunuri de consum. Membrii EMF au descoperit că anumite bunuri nu aveau preţul afişat 
iar preţurile solicitate erau prea mari. În urma unei intervenţii imediate a EMF, conducerea 
centrului a discutat cu proprietarul si i-a solicitat afişarea preţurilor tuturor produselor. EMF 
a recomandat retragerea licenţei în cazul în care neregulile nu sunt rezolvate. Ulterior, în anul 
2007, acest centru a fost reclasificat ca centru de cazare iar persoanele din acest centru au 
libertatea de mişcare. Acest lucru a permis conducerii centrului să închidă chioşcul pentru 
că solicitanţii de azil îşi pot procura bunurile necesare în magazinele din sat.

Persoanele din Sečovce si Medveďov au reclamat modul în care bunurile personale sunt 
confiscate pe perioada detenţiei. Acestea au raportat că nu au primit nici un document scris 
privind confiscarea banilor deţinuţi. La solicitarea EMF, managerul centrului a prezentat 
documente financiare detaliate privind banii străinilor reţinuţi în centru. Totuşi, a fost 
recunoscut faptul că poliţia ar trebui să elibereze procese verbale din care să rezulte bunurile 
financiare sau alte bunuri ale străinilor deţinuţi şi a fost promisă schimbarea practicii.

Solicitanţii de azil 
nu inţeleg de ce 
au fost respinse 

cererile lor de azil

„Se uită la televizor? Ştiu ce se întâmplă în ţara mea şi de ce am venit aici?”
 Solicitant de azil în Gabčikovo
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Lipsa spaţiului pentru activităţi de socializare este o problemă generală a centrului din 
Gabčíkovo. De obicei femeile se întâlnesc la grădiniţă, locaţie nu tocmai potrivită pentru 
astfel de întâlniri, deoarece acesta este un loc destinat copiilor. Totuşi, în Medveďov, există 
o cameră comună pentru femei, dar aceasta are nevoie în mod imperios de reabilitare şi 
mobilier adecvat.

Copiii separaţi au nevoie  
de mai multă îngrijire si consiliere
Una dintre locaţiile cele mai alarmante vizitate de EMF pe perioada evaluării participative în 
Slovacia a fost Horné Orechové, centrul în care sunt cazaţi copiii separaţi. Deşi înfiinţarea 
acestui centru in anul 2005 special pentru copiii a fost o realizare în sine, numeroase lipsuri 
trebuie rezolvate pentru a îmbunătăţi nivelul de îngrijire acordat acestui grup de minori.

În această locaţie, viaţa copiilor 
şi a adolescenţilor este foarte 
monotonă şi izolată. Personalul 
centrului nu poate comunica în 
limbi străine, prin urmare copiii 
se confruntă cu dificultăţi în a  
comunica adulţilor propriile nevoi. 
Traducătorii sunt solicitaţi doar 
pentru procedurile oficiale. Ca o 
modalitate de rezolvare a acestui 
tip de situaţii, copiii care au 
cunoştinţe de bază de slovacă sau 
rusă sunt solicitaţi în mod excesiv 
în locul interpreţilor.

Din cei şase băieţi aflaţi în centru la momentul misiunii EMF, doar un băiat din Afganistan 
mergea la şcoală în mod regulat. Cursuri regulate de limbă slovacă sunt necesare în 
centru. Deşi centrul deţine câteva calculatoare, acestea nu sunt funcţionale.

Protecţia asigurată este foarte scăzută. Copiii nu înţeleg nici ce drepturi au, nici care le 
este statutul. În acest centru, informaţiile scrise sub formă de broşuri sunt insuficiente 
din cauza nivelului scăzut al traducerii textelor, iar conţinutul acestora nu este adaptat 
pentru a putea fi înţeles în numărul limitat de limbi străine in care textul este disponibil şi 
nici adaptat la nivelul de înţelegere al minorilor.

În cazul minorilor neînsoţiţi, este necesară numirea unui tutore care să acţioneze şi să 
hotărască în numele acestuia. Oficiul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Familie din Trenčín 
are un singur angajat care este tutore pentru toţi minorii neînsoţiţi din Horné Orechové, 
având alocate pentru această activitate doar zece ore pe săptămână. Tutorele nici măcar 
nu are birou în centru.

„Poliţia ne-a luat banii şi nu i-am mai primit înapoi. Nu ne-au explicat de ce şi cât trebuie 
să plătim.”
 Deţinuţi din India

Mai sunt multe 
de făcut pentru a 
îmbunătăţii viaţa 
copiilor refugiaţi

„Nu, nu înţeleg ce trebuie să aştept în acest centru. Tot ce îmi doresc este să fiu în 
siguranţă şi să merg la şcoală. Vreau să fiu la fel ca şi copiii slovaci.”
 Băiat din Afganistan
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De asemenea, numirea tutorilor de către instanţă este o procedură de durată. De cele mai 
multe ori instanţele sunt obligate să transfere cazul la altă instanţă atunci când minorul 
neînsoţit este relocat din locul reţinerii iniţiale într-un orfelinat, lucru care conduce la o 
prelungire si mai mare a procedurii.

EMF a aflat faptul că nu întotdeauna se păstrează confidenţialitatea datelor personale. De 
exemplu, numele unor persoane cazate, însoţite de diagnosticul medical au fost afişate 
deasupra intrării conducând la corpul clădirii in care se află carantina.

În centru nu există teren de joacă. Echipamentul sportiv este limitat şi având în vedere 
localizarea izolată a centrului, accesul la bazinul local de înot şi alte facilităţi sportive din 
afara centrului este foarte dificil.

Psihologii sunt chemaţi în centre doar în caz de urgenţă extremă, de exemplu, în cazul 
comportamentului agresiv. Minorii neînsoţiţi au trecut de nenumărate ori prin situaţii de 
viaţă complicate, însoţite de evenimente neplăcute şi traumatizante. EMF a identificat 
posibile simptome de traumă în cazul copiilor intervievaţi. Sprijinul psihologilor este 
necesar pentru a preveni problemele din centru. 

Pe parcursul discuţiilor cu membrii EMF, minorii au indicat faptul că personalul din 
centru nu are cunoştinţe despre cultura şi religia ţărilor din care provin. De cele mai multe 
ori acest lucru conduce la confuzii şi abordări insensibile din punct de vedere cultural 
din partea personalului. De exemplu, EMF a aflat că, în mod particular, meniul nu ia în 
considerare regulile religioase.

Părinţii sunt îngrijoraţi  
în ceea ce priveşte hrana şi educaţia
Mamele solicitant de azil şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la hrana primită. Acestea 
au indicat faptul că de multe ori hrana nu corespunde nevoilor copiilor mici. Ele consideră 
hrana nesănătoasă, din care lipsesc produsele lactate şi în special fructele proaspete, iar 
de multe ori prea picantă pentru copiii mici. Mamele acestor copii au spus că ar prefera 
să primească plicuri de ceai, pentru a putea prepara ceai pentru copii mici atunci când 
au nevoie.

În centrul de detenţie de la Sečovce copiii de vârstă şcolară nu au acces la educaţie, 
lucru ce i-a determinat pe numeroşi părinţi să-şi exprime îngrijorarea.

„Mama mi-a fost ucisă. Am fost lăsat singur. Vreau să ajung în Spania unde am rude.”
 Băiat african
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Un loc de muncă este esenţial pentru bărbaţi
EMF a identificat o diferenţă majoră între două grupuri de bărbaţi solicitanţi de azil de 
etnie similară, un grup de 17 solicitanţi de azil cazaţi în Gabčikovo şi alţi opt lucrând 
pentru un producător de maşini în oraşul Zavar. Discuţiile cu EMF au indicat faptul că 
nivelul şi calitatea vieţii descrise de solicitanţii de azil cu un loc de muncă este superioară 
vieţii din centrele de azil.

Grupul din Gabčikovo a reclamat condiţiile generale de trai din centru şi faptul că banii 
primiţi nu le acoperă nevoile. Din punctul lor de vedere, regulile interne au afectat negativ 
libertatea lor de mişcare, deoarece este necesară obţinerea unui permis pentru a putea 
părăsi zona în care se află centrul. Intervalul în care se poate solicita obţinerea unui astfel 
de permis este prea scurt şi trebuie să solicite acest permis cu o zi înainte. De asemenea, 
aceştia au reclamat lipsa activităţilor recreaţionale şi calitatea şi cantitatea raţiei lunare 
de produse de igienă. 

În contrast uimitor, solicitanţii de 
azil care lucrează dau impresia că 
se pot confrunta mult mai uşor 
cu provocările vieţii de zi cu zi. Îşi 
privesc în mod pozitiv situaţia în 
comparaţie cu solicitanţii de azil 
cazaţi în Gabčikovo. Au declarat 
că locuiesc împreună şi că nu 
există conflicte. De asemenea, 
au declarat că au relaţii sociale 
mai bune şi mai numeroase cu 
populaţia locală din Zavar în 
comparaţie cu perioada în care se 
aflau in Gabčikovo.

Deşi solicitanţii de azil din Zavar sunt în continuare îngrijoraţi de situaţia familiei lor şi de 
posibilitatea obţinerii protecţiei in Slovacia, au declarat că şi-au recăpătat încrederea de 
sine prin faptul că muncesc şi îşi câştigă propria existenţă.

Problemele ridicate de bărbaţii din Zavar sunt în principal legate de muncă şi drepturile 
sociale ca angajaţi. Aceştia nu sunt bine informaţi cu privire la dreptul la asigurare de 
sănătate şi cu privire la modul de calcul al salariilor. De asemenea, doresc să obţină 
fluturaşi de salariu pe care să-i înţeleagă. Totuşi, există un singur asistent social al unui 
ONG căruia i se pot adresa, lipsind serviciile de asistenţă regulate de consiliere socială şi 
juridică, precum şi lipsa cursurilor de limba slovacă.

“În centru viaţa era dură, dar aici, după muncă, parcă ne-am întoarce acasă, chiar dacă 
locuim în camere comune. Faptul că muncesc în oraş îmi oferă oportunitatea de a stabili 
multe contacte, nu sunt izolat şi pot studia.”
 Solicitant de azil din Irak

Solicitanţii 
de azil care 

muncesc sunt 
mai încrezători cu 

privire la situaţia 
lor decât cei din 

Gabčikovo
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Recomandări ale EMF
EMF a elaborat sugestii detaliate pentru soluţionarea tuturor problemelor practice ridicate 
pe parcursul interviurilor, precum condiţiile de igienă din sălile de masă, raţii suplimentare 
de ceai pentru familiile cu copii mici, spaţii pentru activităţi sportive şi locuri de  
joacă, etc.

În ceea ce priveşte aspectele structurale, au fost stabilite recomandări principale:

•  Cursuri mai concise de limba slovacă ar trebui oferite, adaptate nevoilor diverselor 
grupuri ţintă.

•  În centrul pentru copii separaţi din Horné Orechové, prezenţa regulată a interpreţilor 
sau utilizarea unor metode alternative de traducere prin intermediul unor instrumente 
tehnice ar trebui stabilită. Pe lângă aceasta, în centru ar trebui să existe personal pentru 
asistenţă psihologică pentru minorii neînsoţiţi.

•  Angajaţii care lucrează cu refugiaţi şi/sau minori neînsoţiţi ar trebui să fie instruiţi cu 
privire la diversitatea culturală. Factorii de decizie şi avocaţii Oficiului pentru Migraţie, 
ca şi judecătorii Comitetelor pentru azil din instanţele regionale ar trebui să primească 
pregătire cu privire la legea refugiaţilor.

•  Creşterea numărului judecătorilor care analizează cazuri de azil, ca şi alte modificări 
legislative care ar conduce la creşterea eficienţei procesării juridice a deciziilor de azil 
fără a fi în detrimentul calităţii procesului de luare a deciziilor.

•  Creşterea numărului de persoane care să asigure rolul de tutore astfel încât să 
corespundă numărului minorilor aflaţi în centre şi să le ofere consultaţii zilnice.

•  Pentru o integrare mai eficientă a solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor pe piaţa muncii, 
se recomandă reducerea limitei de interdicţie de un an pentru solicitanţii de azil şi se 
solicită Oficiului pentru Migrare şi ONG-urilor să coopereze pentru identificarea unor 
locuri de muncă corespunzătoare pentru solicitanţii de azil.

Schimbări de la Evaluarea Participativă din 2006
•  Relaţia dintre persoanele cazate si angajaţii centrelor s-a îmbunătăţit în mod evident. 

Spre deosebire de anii anteriori, EMF nu a mai fost informat cu privire la probleme cu 
gardienii. De asemenea, au existat foarte puţine plângeri privind angajaţii care lucrează 
în centre cu excepţia angajaţilor de la bucătăria centrului Gabčikovo. Personalul care 
nu s-a comportat corespunzător în trecut fie şi-a schimbat atitudinea, fie a fost eliberat 
din funcţie.

•  Spre deosebire de constatările anului anterior, problemele legate de calitatea si 
cantitatea hranei acordate nu mai sunt cele predominante printre cele menţionate de 
solicitanţii de azil. Anumite lipsuri ale hranei au fost indicate doar de solicitanţi de azil 
provenind din ţări musulmane pentru perioada Ramadanului.
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Slovenia

Metodologie
EMF din Slovenia a fost formată din oficiali ai Guvernului ( doi angajaţi ai Centrului pentru 
Azil şi un ofiţer al Secţiei pentru Integrarea Străinilor şi a Refugiaţilor), patru reprezentanţi 
ai ONG-urilor (doi reprezentând Filantropia Slovenă şi doi Centru pentru Informaţii Juridice 
PIC), precum şi un reprezentant al UNHCR Biroului Regional din Budapesta.

Echipa a intervievat 88 persoane, dintre care 55 bărbaţi şi 33 femei. Cel mai mare grup 
intervievat a fost format din solicitanţi de azil (76 persoane) iar restul fiind refugiaţi 
recunoscuţi. În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă, EMF a întâlnit 11 copii 
(doi fiind minori neînsoţiţi) şi şapte persoane cu vârstă peste 40 ani. Marea majoritate a 
persoanelor au avut vârsta între 18 şi 40 ani.

Interviurile s-au desfăşurat în următoarele locaţii:

•  Centrul pentru Azil, Ljubljana
•  Centrul pentru Integrare, Ljubljana
•  Oficiul pentru Integrarea Refugiaţilor din cadrul Ministerului de Interne,  Ljubljana
•  Centrul pentru Integrare, Maribor
•  Centru privat de cazare, Maribor 

Regulament strict si percheziţii corporale
Cele mai multe persoane cazate în Centrul pentru Azil din Ljublijana, singurul centru din 
Slovenia pentru solicitanţi de azil consideră că acesta nu este un loc plăcut. Persoanele 
nu se plâng de facilităţile oferite, acestea sunt moderne şi curate, ci de modul în care 
sunt tratate.

Regulile din centru sunt foarte stricte. Persoanele aflate aici nu pot părăsi centrul decât 
dacă obţin permis de ieşire. De cele mai multe ori, cei doi oficiali autorizaţi să elibereze 
acest tip de document nu sunt disponibili, astfel încât persoanele din centru sunt forţate 
să rămână în centru.

Slovenia a fost, din nou, ţara din Europa Centrală cu cea mai mică rată de recunoaştere 
a refugiaţilor: 0,6%. În anul 2007, doar 2 persoane au primit statut de refugiat. În anul 
2006 un singur statut de refugiat a fost recunoscut. În acelaşi timp, Slovenia a înregistrat 
cea mai mare scădere (-18%) a numărului de solicitări de azil. Un număr total de 425 
cereri au fost depuse in anul 2007, comparativ cu 518 în anul anterior. Peste jumătate 
din solicitanţi au provenit din Serbia (55,8%), urmaţi de cetăţeni turci (9%) şi solicitanţi 
din Albania, Bosnia-Herzegovina şi Macedonia ( respectiv 5%). 

„Ne tratează ca pe copii dificili, dar noi suntem adulţi normali, liberi.”
 Solicitant de azil din Rusia
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Părăsirea centrului este dificilă, însă nici întoarcerea nu este mai puţin problematică. Toate 
grupurile au reclamat faptul că gardienii le verifică în mod excesiv genţile şi efectuează 
verificări corporale la re-intrarea în centru. De asemenea, aceştia au impresia că anumite 
grupuri de solicitanţi de azil sunt urmăriţi mai riguros decât ceilalţi, comportament 
perceput ca fiind extrem de discriminatoriu.

De multe ori nu există femei 
gardian de serviciu, aşa încât 
bărbaţii efectuează percheziţia 
atât asupra bărbaţilor, cât şi a 
femeilor din centru.

In conformitate cu regulile din 
centru, persoanele cazate au 
permisiunea de a sta afară doar 
până la orele 22:00 (sau 23:00 în 
timpul verii). Persoanele cazate 
pretind că dacă depăşesc acest 
termen sunt pedepsiţi, la început 
prin avertizări verbale, apoi în 
scris, şi în final prin interzicerea de 
a ieşi noaptea.

Numeroase persoane cazate, în special familii cu copii au reclamat gălăgia din timpul 
nopţii cauzată de câteva persoane care ascultă muzică cu volumul la maxim. Cu toate 
acestea, gardienii nu pun întotdeauna  în aplicare regulile interne, nici când li se solicită 
acest lucru din partea persoanelor cazate.

Un alt motiv al lipsei de mulţumire printre solicitanţii de azil este refuzul anumitor membri 
ai personalului de a comunica şi de a le oferi informaţii. Acest aspect a fost ridicat de 
toate grupurile cu care s-au purtat discuţii. Bărbaţii din Rusia au transmis o scrisoare 
conducerii cu privire la verificările excesive şi la comportamentul gardienilor, însă nu au 
primit nici un răspuns. Câţiva solicitanţi de azil s-au adresat Secţiei pentru Azil solicitând 
transferarea cazurilor lor către un alt inspector, dar nici aceştia nu au primit nici un 
răspuns. Acelaşi lucru i s-a întâmplat unui solicitant de azil din Rusia care a solicitat în 
scris informaţii suplimentare cu privire la procedura de azil.

Solicitanţii de azil au informat EMF privind existenţa unor cazuri in care informaţii personale 
şi confidenţiale au fost făcute publice în cadrul Centrului pentru Azil de către angajaţi.  

Un număr de femei, în special cele cu copii, consideră că personalul de la bucătărie este 
neprietenos şi nu doreşte să coopereze. Femei de etnie romă consideră că distribuirea 
hainelor este făcută în mod discriminatoriu, acordându-li-se tratament preferenţial 
anumitor grupuri de solicitanţi de azil.

Au fost ridicate probleme legate şi de serviciile de sănătate. Membrilor EMF li s-au 
prezentat plângeri cu privire la asistenta cabinetului medical. Solicitanţii de azil susţin 
că aceasta nu cooperează şi nu acordă medicamentele solicitate. Ceea ce-i îngrijorează 
şi mai mult pe cei cazaţi în centru este faptul că după încheierea programului de lucru, 

Centrul de azil nu 
este un loc în care 
să stai cu plăcere

„Aceasta nu este o instituţie guvernamentală, este un bazar. Chiar şi gardianul cunoaşte 
detalii din interviul meu.”
 Solicitant de azil bărbat
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gardienii au competenţa de a le acorda medicamente urmând instrucţiunile pe care 
asistenta le transmite la telefon. În cazul  unor   probleme de sănătate grave, pacienţii 
trebuie să aştepte decizia unei comisii care stabileşte dacă aceştia sunt eligibili pentru 
tratament. Membrilor EMF li s-a spus că în cazuri de urgenţă, serviciul de urgenţă este 
solicitat numai în ultimă instanţă, chiar şi atunci când ar trebui chemat imediat.

Atât femeile cât şi bărbaţii cazaţi în Centrul pentru Azil s-au plâns de lipsa activităţilor 
recreaţionale. Posibilităţile de recreere din Centrul pentru Azil sunt extrem de limitate. Nu 
există prea multe materiale scrise în anumite limbi, în special în albaneză şi rusă. Camerele 
în care se serveşte ceaiul şi cele cu calculatoare ar trebui să fie accesibile mai des.

Majoritatea solicitanţilor de azil 
sunt nemulţumiţi de condiţiile 
din Centrul pentru Azil, însă nu li 
se permite să locuiască în afara 
acestuia, chiar dacă au mijloace 
financiare şi îşi pot permite acest 
lucru. Aceste aspecte au fost 
aduse în discuţie în numeroase 
focus grupuri, acestea indicând 
stresul mental cauzat de atmosfera 
din Centrul pentru Azil.

În cadrul Centrului pentru Azil 
există şi o secţie de detenţie aflată 
într-o aripă separată a centrului. 
EMF a observat faptul că singurul 

spaţiu în aer liber pentru persoanele deţinute este o zonă îngrădită de câţiva metri pătraţi 
în curtea Centrului pentru Azil. Acest spaţiu este perceput şi arată ca o cuşcă, iar deţinuţii 
declară că au trecut printr-o experienţă umilitoare de a fi închişi în acest loc sub privirile 
celorlalte persoane cazate în centru, în special copii. Persoanele deţinute au solicitat 
echipament sportiv suplimentar.

Nemulţumire sporită privind procedurile legale
EMF a fost profund îngrijorată de frecvenţa şi gravitatea plângerilor privind procedura de 
azil. În comparaţie cu concluziile anilor anteriori, nemulţumirea privind procedurile legale 
a crescut dramatic în Slovenia.

În detenţie, majoritatea solicitanţilor de azil au reclamat faptul că nu au înţeles motivul 
pentru care au fost trimişi în detenţie şi faptul că nu au primit informaţii adecvate.

Solicitanţii de azil au declarat că anumiţi avocaţi au solicitat taxe pe care nu şi le-au 
putut permite şi au cerut o listă actualizată a avocaţilor ale căror servicii sunt cu adevărat 
gratuite. EMF a aflat fapul că de multe ori avocaţii care ar trebui să reprezinte solicitanţii 
de azil în instanţă pe parcursul procedurii nici nu se prezintă în instanţă. Acest lucru ar 
putea avea ca motiv faptul că onorariul avocaţilor în cazuri de azil este mult mai scăzut 
decât onorariul obişnuit pentru proceduri administrative.

O îngrijorare majoră are la bază serviciile de traducere. Solicitanţi de azil din Mongolia au 
declarat EMF că pentru ei nu se asigură deloc traducere. Chiar şi persoanele care vorbesc 
limbi utilizate la o scară mai largă au indicat lipsuri în acest sens. Solicitanţi de azil din 
Rusia au informat EMF că sunt adesea presaţi să semneze documente pe care nu le 

Solicitanţii de azil 
nu au permisiunea 
de a locui în afara 

centrului chiar 
dacă au resursele 

necesare
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înţeleg. De asemenea, au convingerea că documentele în limba rusă pe care le-au depus 
în sprijinul propriului caz nu sunt traduse în slovenă şi de multe ori nici înregistrate.

Solicitanţii de azil şi-au exprimat dorinţa ca anunţurile de la avizier să fie traduse în mai 
multe limbi şi ca Legea privind Protecţia Internaţională să fie disponibilă şi în limbile 
vorbite de ei.

Câţiva solicitanţi de azil vârstnici au adus acuzaţii extrem de grave, susţinând că au 
primit decizii negative fără să fie măcar intervievaţi.

Refugiaţii întâmpină dificultăţi  
în relaţia cu  proprietarii şi doctorii
Interviurile cu refugiaţi recunoscuţi din Maribor şi Ljublijana au indicat aproximativ aceleaşi 
probleme ca şi în anii anteriori. După ce au primit recunoaşterea, refugiaţii trebuie să 
aştepte o perioadă îndelungată până la eliberarea permiselor de muncă.

Aceştia consideră că este foarte 
dificil să găsească locuinţe la 
preţuri rezonabile deoarece nu au 
dreptul la locuinţe sociale, acest 
lucru fiind rezervat doar cetăţenilor 
sloveni. Proprietarii refuză deseori 
încheierea unor contracte oficiale 
pentru a evita plata taxelor. Totuşi, 
refugiaţii au nevoie de un contract 
scris pentru a primi subvenţiile 
pentru chirii şi pentru a avea o 
adresă oficială permanentă, o 
condiţie pentru obţinerea unui 
permis de muncă.

Cetăţenia slovenă este dificil 
de obţinut în cazul refugiaţilor 
recunoscuţi deoarece aceştia nu 
au venitul solicitat. Acest lucru este 
valabil în special pentru persoanele 
în vârstă şi cele vulnerabile.

Persoanele care nu provin din Europa se confruntă cu probleme suplimentare atunci 
când îşi caută cazare şi un loc de muncă şi se simt în mod evident discriminaţi.

Situaţia privind asistenţa medicală nu s-a îmbunătăţit comparativ cu evaluările anterioare. 
Refugiaţii primesc în continuare documente de asigurare medicală cu aspect total diferit 
faţă de cardurile de asigurare medicală comune în Slovenia, ca urmare, refuzându-li-se 
asistenţa medicală specializată.

„Acasă fac parte din opoziţie şi am reuşit să scap din închisoare. Acum mă aflu în închi-
soare aici. De ce?”
 Solicitant de azil din Orientul Mijlociu deţinut în centru

Discuţiile cu 
refugiaţi au 

dezvăluit aproxi-
mativ aceleaşi 

probleme ca şi în 
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Recomandările EMF
EMF sugerează o gamă largă de măsuri menite să se adreseze îngrijorările şi problemele 
ridicate de persoanele intervievate, inclusiv:

•  Cele mai multe nemulţumiri exprimate de persoanele cazate în Centrul pentru Azil ar 
putea fi rezolvate prin creşterea numărului şi a disponibilităţii asistenţilor sociali care 
pot interveni imediat pentru rezolvarea problemelor întâmpinate în viaţa de zi cu zi.

•  Regulile interne ar trebui să fie mai flexibile pentru a se adresa nevoilor solicitanţilor de 
azil, în special în ceea ce priveşte întoarcerea în centru la ore târzii.

• Este necesară prezenţa unei femei gardian în fiecare tură.

•  Onorariul avocaţilor care se ocupă de cazuri de azil ar trebui ridicat la nivelul celor care 
se ocupă de cazuri similare. Solicitanţii de azil ar trebui să primească în mod regulat 
liste cu avocaţi disponibili fără plata unui onorariu. În cazul în care există indicii clare 
privind un comportament inadecvat al anumitor avocaţi, accesul acestora la solicitanţii 
de azil trebuie restricţionat. 

•  Toate informaţiile relevante trebuie traduse în limbile necesare pentru ca persoanele 
cazate să fie informate şi pentru a se asigura calitatea procedurii de azil. Un număr 
suficient de interpreţi trebuie să fie asigurat pentru o comunicare adecvată între 
solicitanţii de azil şi oficialii guvernamentali.

•  Se recomandă crearea unei baze legale pentru ca solicitanţii de azil să poată locui în 
afara Centrului pentru Azil în cazul în care acest lucru este fezabil.

•  Procedura administrativă pentru eliberarea permiselor de muncă refugiaţilor recunoscuţi 
trebuie accelerată.

•  Se solicită Ministerului de Interne şi Ministerului Sănătăţii să rezolve problema cardurilor 
pentru asigurarea de sănătate a refugiaţilor.

•  ONG-urile sunt încurajate să promoveze un sistem de consiliere privind posibilităţile de 
angajare sau de desfăşurare a activităţilor independente de către refugiaţi.

•  Guvernul Sloveniei, împreună cu ONG-uri şi agenţii europene ar trebui să se implice în 
activităţi de conştientizare împotriva xenofobiei şi a discriminării rasiale. 
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Schimbări în urma  
evaluări participative din 2006
•  Condiţiile din centrele de cazare s-au îmbunătăţit comparativ cu 2006. Totuşi, solicitanţii 

de azil care locuiesc în Centrul pentru Azil tind să devină mai exigenţi, în special 
solicitanţii de azil din Rusia şi mai preocupaţi de atmosfera generală.

•  Încălcarea confidenţialităţii pare a fi o problemă nouă a Centrului de Azil, acest aspect 
nefiind menţionat în anii anteriori. In special gardienii sunt cei incriminaţi în a primi şi 
divulga informaţii personale ale solicitanţilor de azil dezvăluite în timpul interviurilor din 
procedura de azil.

•  Nu au mai fost înregistrate plângeri privind locaţii aglomerate şi două familii împărţind 
o singură cameră, lucru obişnuit înainte de 2006.

•  Pentru prima dată, numeroşi solicitanţi de azil au manifestat un interes crescut în 
posibilitatea de a locui în afara Centrului pentru Azil în locaţii private.

•  În acest an, nu a mai fost menţionată problema furturilor din camere. Totuşi, EMF a 
primit câteva plângeri privind posibilitatea bărbaţilor singuri de a avea acces în spaţiul 
pentru femei singure şi minori neînsoţiţi şi de a le lua hrana din frigidere.
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Tendinţe cu privire la Azil in Europa 
Centrală în perioada 2005-2007

Cifrele indică numarul solicitărilor depuse la prima instanţă. Datele pentru nivelul 
administrative prezentate sunt numai pentru Polonia, de aceea tabelul pentru Polonia 
cuprinde mai multe date statistice. Sumarul din tabelul regional include solicitările depuse 
la prima instanţă, precum şi la nivelul administrativ in Polonia.

Termenul “protecţie complementară” acopera diferiti termeni juridici folosiţi în diferite 
ţări, cum ar fi şedere tolerată, protecţie subsidiară şi statut umanitar.

Rata de recunoaştere a refugiaţilor  = numărul de cazuri refugiaţi recunoscuţi împărţit 
la numărul total de cazuri (incluzând refugiaţi recunoscuţi, persoane care au  primit 
protecţie complementară şi cereri de azil respinse)

Rata totală de recunoaştere = numărul de cazuri care au primit o formă de protecţie 
(refugiaţi recunoscuţi şi protecţie complementară) împărţit la numărul total de cazuri 
(incluzând refugiaţi recunoscuţi, persoane care au primit protecţie complementară şi 
cereri de azil respinse).

Regiunea Europei Centrale 
Total General pentru Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Slovacia si Slovenia
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 16690 17920 21375

Refugiaţi 533 656 553

Protecţie subsidiară 2055 2310 3416

Respinşi 5733 4276 5662

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 6.4% 9.1% 5.7%

Rată totală de recunoaştere 31.1% 41% 41.2%
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Bulgaria
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 822 639 975

Refugiaţi 8 12 13

Protecţie subsidiară 78 83 322

Respinşi 386 215 247

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 1.7% 3.9% 2.2%

Rată totală de recunoaştere 18.2% 30.6% 57.6%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Irak (533) 1. Afganistan (5) 1. Irak (276)

2. Apatrizi (80) 2. Rep. Arabă Siria (4) 2. Afganistan (18)

3. Afganistan (77) 3. Irak (2) 3. Rep. Islamică Iran (9)

4. Armenia(64) 4. Rep. Islamică Iran (1) 4. Armenia (3)

5. Rep. Islamică Iran (33) 5. Turcia (1) 5. Sudan (3)

Hungary
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 1609 2117 3425

Refugiaţi 97 99 169

Protecţie subsidiară 95 99 69

Respinşi 758 1118 1183

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 10.2% 7.5% 11.9%

Rată totală de recunoaştere 20.2% 15% 16.7%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Serbia-Muntenegru (911) 1. Irak (64) 1. Serbia-Muntenegru (16)

2. Vietnam (862) 2. Somalia (30) 2. Irak (5)

3. China (417) 3. Cuba (28) 3. Afganistan (5)

4. Irak (136) 4. Necunoscută (9) 4. Nigeria (5)

5. Georgia (131) 5. Turcia (5) 5. Turcia (3)
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Poland
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil – Prima instanţă  
Nivel administrativ

6860
1422

7093
4222

10047
3201

Refugiaţi – Prima instanţă  
Nivel administrativ

312
23

422
63

148
64

Protecţie subsidiară – Prima instanţă  
Nivel administrativ

1832
24

2048
62

2875
44

Respinşi – Prima instanţă  
Nivel administrativ

2283
376

939
290

1835
513

Rată de recunoaştere a refugiaţilor – Prima instanţă  
Nivel administrativ

7%
5.4%

12.4%
15.2%

3%
10.3%

Rată totală de recunoaştere – Prima instanţă  
Nivel administrativ

48.4%
11.1%

72.5%
30.1%

62.2%
17.4%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Federaţia Rusă (9238) 1. Federaţia Rusă (104) 1. Federaţia Rusă (2834)

2. Belarus (83) 2. Irak (5) 2. Irak (18)

3. Pakistan (61) 3. Belarus (3) 3. Sri Lanka (9)

4. Sri Lanka (57) 4. Armenia (1) 4. Turcia (4)

5. Ucraina (55) 5. Camerun (1) 5. Apatrizi (2)

Romania
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 594 460 659

Refugiaţi 54 51 143

Protecţie subsidiară 14 10 17

Respinşi 416 283 391

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 11.2% 14.8% 26%

Rată totală de recunoaştere 14% 17.7% 29%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Irak (283) 1. Irak (113) 1. Irak (6)

2. Serbia-Muntenegru (186) 2. Somalia (18) 2. Turcia (4)

3. Turcia (45) 3. Iordania (6) 3. Somalia (3)

4. Somalia (32) 4. Turcia (5) 4. Ter. Palestiniene Oc. (2)

5. China (32) 5. Afganistan (2) 5. Camerun (1)
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Slovakia
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 3549 2871 2643

Refugiaţi 25 8 14

Protecţie subsidiară - - 82

Respinşi 812 878 1177

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 3% 0.9% 1.1%

Rată totală de recunoaştere 3% 0.9% 7.5%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Pakistan (650) 1. Cuba (3) 1. Irak (42)

2. India (619) 2. Rep. Islamică Iran (3) 2. Rep. Arabă Siria (11)

3. Federaţia Rusă (307) 3. Rep. Arabă Siria (2) 3. Somalia (9)

4. Moldova (208) 4. Ucraina (1) 4. Afganistan (6)

5. Georgia (134) 5. Sudan (1) 5. Armenia (5)

Slovenia
Numărul cererilor de azil în perioada 2005-2007
Statut 2005 2006 2007
Cereri de Azil 1834 518 425

Refugiaţi 14 1 2

Protecţie subsidiară 12 8 7

Respinşi 702 553 316

Rată de recunoaştere a refugiaţilor 1.9% 0.2% 0.6%

Rată totală de recunoaştere 3.6% 1.6% 2.8%

Ţări de Origine în  2007 ( Primele 5)
Solicitanţi de azil Refugiaţi Protecţie subsidiară
1. Serbia-Muntenegru (237) Rep. Dem. Congo (2) 1. Serbia-Muntenegru (5)

2. Turcia (38) - 2. Albania (1)

3. Bosnia-Herţegovina (22) - 3. Afganistan (1)

4. Albania (21) - -

5. Macedonia (20) - -



Raport41 Evaluare Participativă 2007

Minori Neînsoţiţi şi Separaţi în 2007
Cereri de azil depuse de către minori neînsoţiţi şi separaţi

2007 % din numărul total de cereri de azil
Bulgaria 23 2.3%

Ungaria 73 2.1%

Polonia 246 2.4%

România 30 4%

Slovacia 154 5.8%

Slovenia 27 6.3%

Total 553 3%

Cifrele prezentate mai sus au fost incluse în tabelul Tendinţe cu privire la azil  
în Europa Centrală în perioada 2005-2007.

Femei solicitante de azil în 2007
Cereri de azil depuse de către femei

2007 % din numărul total de cereri de azil
Bulgaria 98 10%

Ungaria 650 19%

Polonia 4725 47%

România Nu sunt date disponibile

Slovacia 247 9.3%

Slovenia 82 19.3%

Total 5802 31.8%

Cifrele prezentate mai sus au fost incluse în tabelul Tendinţe cu privire la azil  
în Europa Centrală în perioada 2005-2007.

Persoane Apatride în 2007
Numărul total al persoanelor apatride in Europa Centrala

2007
Bulgaria 80

Ungaria 241

Polonia 74

România Nu sunt date disponibile

Slovacia 911

Slovenia 4090

Total 5322

Minori Neînsoţiţi şi Separaţi

Total cereri de azil

Femei solicitante de azil

Total cereri de azil 
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Sisteme de azil în Europa Centrală 2008


