
1: Citiți următorul articol din 2016 și comparați diferitele prevederi ce vizează solicitanții de azil și 

refugiații din diferite țări: 
 

Link: reuters.com/article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916 

 
Ce țări, dintre cele care au ratificat Convenția privind statutul refugiaților, îndeplinesc cerințele 

Convenției? De ce credeți acest lucru? De ce aveţi o opinie contrară? 

 
Alternativ, puteți alege o singură țară pentru a dezbate dacă îndeplinește cerințele sau nu.  
Pentru informații actualizate privind prevederile din România, consultați pagina Inspectoratului General 
pentru Imigrări (http://igi.mai.gov.ro/ro/content/asistenta-si-integrare ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste întrebări pot fi utilizate pentru a pregăti o 

dezbatere în clasă. Puteți alege un grup „pro” și unul 

„contra”. 

 
 De asemenea, întrebările pot fi utilizate pentru ca 

elevii să discute și să cerceteze concluziile formulate în 

grupuri și să scrie eseuri cu privire la opiniile și 

cercetările lor[F1]. 
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2: La adresele de mai jos puteți găsi o copie a Convenției din 1951 privind statutul refugiaților. 

Citiți pagina 11 – secțiunea C, pagina 22 (art. 17), pagina 24 (art. 20-23), pagina 25 (art. 24).  

 
Link: unhcr.org/3b66c2aa10 (pentru limba engleză); https://www.unhcr.org/ro/wp-
content/uploads/sites/23/2016/12/1951_Convention_ROM.pdf (pentru limba română) 

 
Dintre toate drepturile enumerate în Convenție, care credeți că sunt cele mai importante și de 

ce? 

 

3: Cum ați proiecta un sistem care să asigure că toate drepturile refugiaților sunt respectate? 

4: La adresele de mai jos puteți găsi Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind 

statutul refugiaților. 

 
Link: ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (pentru limba engleză); 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Conventia-cu-privire-la-Drepturile-Copilului.pdf (pentru limba 

română)  

Link: unhcr.org/3b66c2aa10 (pentru limba engleză); https://www.unhcr.org/ro/wp-
content/uploads/sites/23/2016/12/1951_Convention_ROM.pdf (pentru limba română) 

 
Ce alte prevederi ar trebui introduse pentru copiii care sunt refugiați sau care solicită recunoașterea 

statutului de refugiat, având în vedere Convenția cu privire la drepturile copilului? 

 
Cum se completează cele două Convenții? Credeți că statutul copiilor ar trebui să fie special? De ce? 

 

 

ANIMAȚIE: „DREPTURILE REFUGIAȚILOR” 
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