ANIMAȚIE: „CINE ESTE REFUGIAT?”
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
Urmăriți animația aici: link

eseuri cu privire la opiniile și cercetările
lor[F1].

1: Unii solicitanți de azil nu primesc statutul de refugiat, însă li se poate acorda dreptul de a rămâne într-un loc
sigur pentru o perioadă temporară. Acest statut este acordat deseori printr-un acord local sau regional.
Care credeți că pot fi beneficiile existenţei mai multor tipuri de protecție atât pentru cei care fug
de situații periculoase cât și pentru țările care acceptă să-i găzduiască și să le ofere protecție în fața
acelor pericole?
Este mai bine să existe un singur tip de protecție sau mai multe? De ce?
2: Unii oameni sunt forțați să-și părăsească casele deoarece mediul înconjurător din regiunea lor nu mai este
locuibil. Putem privi aceste persoane ca fiind strămutate forţat.
În ce măsură ar trebui dreptul internațional și organizațiile internaționale să le ofere acestor
persoane un adăpost?
Ar trebui aceşti oameni să fie clasificaţi drept refugiați?

3: Dacă o țară are dificultăți în a-și ajuta proprii cetățeni, ar trebui să primească refugiați?
Ce motive există pentru a primi sau a nu primi refugiați?
După ce ați dezbătut această întrebare, urmăriți animația despre „Drepturile refugiaților” și
întrebați elevii dacă au opinii diferite cu privire la întrebare.

4: Refugiații ar trebui să se întoarcă în țările lor odată ce situația de acolo este sigură sau ar trebui să aibă
opțiunea de a rămâne și de a solicita rezidența sau cetățenia noii lor țări?
Dar copiii născuți în țara respectivă din părinţi refugiați?
Care sunt beneficiile șederii sau repatrierii refugiatului pentru țara-gazdă și pentru țara din care
refugiatul a venit inițial?

Mai multe materiale disponibile la adresa unhcr.org/teaching-about-refugees

Întrebări pentru discuție
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