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DIFERENTA DINTRE STATUTUL DE REFUGIAT SI CEL DE 

MIGRANT 

 

Refugiatii sunt persoane care isi parasesc tara de origine si se 

refugiaza in tari invecinate intrucat viata lor este pusa in pericol din cauza 

confllictelor armate si a persecutiilor. Statutul de “refugiati” le permite sa 

aiba acces la asistenta din partea statelor, a Inaltului Comisariat ONU pentru 

Refugiati (UNHCR) si a altor organizatii si sa primeasca protectie in 

conformitate cu legislatia intenationala – Conventia si Protocolul privind 

Statutul Refugiatilor adoptate in 1951 si, respectiv, in 1967. 

Migrantii sunt persoane care aleg sa traiasca intr-un alt loc, avand 

ca principala motivatie imbunatatirea nivelului de viata, precum si dorinta de 

a studia, de a se reuni cu familia etc. Spre deosebire de refugiati, care nu pot 

reveni in siguranta in tarile de origine, migrantii pot beneficia de protectia 

propriului guvern. 

 

DATE ŞI STATISTICI : 

 

Unul din 113 locuitori ai Terrei a 

părăsit anul trecut localitatea în care trăia, 

pentru a scăpa de războaie, persecuţii sau 

sărăcie, potrivit unui raport al ONU 

prezentat luni. Aceasta înseamnă că 

numărul solicitanţilor de azil, strămutaţilor şi refugiaţilor a 

înregistrat în 2015 un nou record – 65,3 milioane de persoane. 
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STATISTICA RAPORTULUI GLOBAL TRENDS 2015 

AL UNHCR 

 Este prima dată când este depăşit pragul de 60 de milioane de 

oameni. 

 

  Totalul de 65,3 milioane de persoane cuprinde 3.2 milioane de persoane 

aflate în țările industrializate și care la sfârșitul anului 2015 erau în 

așteptarea deciziei de a primi azil (cel mai mare număr înregistrat de 

UNHCR), 21,3 milioane de refugiați la nivel mondial (cu 1,8 milioane mai 

mult decât în 2014, şi cel mai mare număr de refugiați de la începutul anilor 

1990), și 40,8 milioane de persoane, care au fost forțate să își părăsească 

locuințele, dar aflându-se totuşi în interiorul graniţelor propriilor țări (o 

creștere de 2,6 milioane faţă de 2014 și cel mai ridicat număr înregistrat). 

În comparaţie cu populaţia lumii, de 7.349 miliarde, aceste cifre fac ca una 

din 113 de persoane la nivel global să fie acum solicitantă de azil, strămutată 
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intern sau refugiată - un nivel de risc pentru care UNHCR nu cunoaște 

niciun precedent.  

Per ansamblu, în prezent, există mai multe persoane strămutate 

forţat decât populația Regatului Unit1 a Franței sau a Italiei. 

Deplasarea forțată a fost în creștere încă de la mijlocul anilor 1990 

în majoritatea regiunilor, însă în ultimii cinci ani, rata acesteia a crescut. 

Motivele sunt triple: situațiile care determină valurile mari de refugiați 

durează de mult timp (de exemplu, conflictele din Somalia sau Afganistan 

întră acum în al treilea, respectiv al patrulea deceniu), noi situații dramatice 

sau conflicte reaprinse apar în mod frecvent (astăzi, cel mai mare conflict 

fiind în Siria, dar în ultimii cinci ani, astfel de situații au apărut în Sudanul 

de Sud, Yemen, Burundi, Ucraina, Republica Centrafricană etc.), iar ritmul 

cu care sunt găsite soluții pentru refugiați și persoanele strămutate intern a 

fost în scădere încă de la finalul Războiului Rece. Nu mai recent de 10 ani, 

la sfârșitul anului 2005, UNHCR a înregistrat o medie de 6 persoane 

strămutate la fiecare minut. Astăzi, acest număr este de 24 pe minut - 

aproape dublul frecvenței obișnuite cu care respiră un adult.  

 

 

 

 

 

 

 

Rata la care oamenii fug din calea războiului și a persecuției a crescut de la 

6 per minut în 2005 la 24 per minut în 2015, conform datelor UNHCR. 
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Tot mai multe persoane sunt strămutate forțat ca urmare a războiului 

sau persecuției,  acest lucru fiind îngrijorător în sine dar  și factorii care pun 

în pericol refugiații se înmulțesc, de asemenea, a declarat Înaltul Comisar al 

ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. “Pe mare, un număr înfricoșător de 

refugiați și migranți mor în fiecare an; pe uscat, oamenii care fug de război 

își găsesc drumul blocat de granițele închise.  

Întreaga politică gravitează în jurul solicotărilor de azil în unele țări. 

Dorința națiunilor de a lucra împreună nu doar pentru refugiați, ci pentru 

interesul uman colectiv este ceea ce se încearcă astăzi, iar acest spirit de 

unitate trebuie neapărat să primeze”. 

 

3 ȚĂRI DAU JUMĂTATE DIN REFUGIAȚII LUMII 

 

Dintre țările care fac obiectul raportului Global Trends, următoarele ies în 

evidență: Siria, cu 4,9 milioane, Afganistanul cu 2,7 milioane și Somalia cu 

1,1 milioane împreună reprezentând mai mult de jumătate din refugiații la 

nivel mondial aflați sub mandatului UNHCR. În același timp, Columbia cu 

6,9 milioane, Siria cu 6,6. milioane și Irakul cu 4,4 milioane au înregistrat 

cel mai mare număr de persoane 

strămutate intern. Yemen a dat cele mai 

multe persoane nou deplasate intern în 

2015 - 2,5 milioane de persoane, sau 

9% din populația sa. 

...Și sunt în mare parte din Sudul Global 

Efortul Europei de a gestiona mai mult 

de un milion de refugiați și migranți care au ajuns traversând Marea 
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Mediterană a dominat atenția multora în 2015; cu toate acestea, raportul 

arată că marea majoritate a refugiaților lumii se aflau în altă parte. În total, 

86% dintre refugiații aflați sub mandatul UNHCR în 2015 erau în țările cu 

venituri mici și medii, aproape de situațiile de conflict. Această cifră se 

ridică la peste 90% din totalul de refugiați din lume, dacă sunt incluși și 

refugiații palestinieni aflați sub responsabilitatea organizației soră a 

UNHCR, și anume UNRWA (Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații 

palestinieni). La nivel mondial, Turcia a fost cea mai mare țară gazdă, cu 2,5 

milioane de refugiați. Între timp, Libanul a găzduit mai mulți refugiați în 

raport cu populația sa decât oricare altă țară (183 refugiați la 1000 de 

locuitori). În raport cu dimensiunea economiei sale, Republica Democrată 

Congo a găzduit cei mai mulți refugiați (471 refugiați pentru fiecare dolar al 

produsului intern brut pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de 

cumpărare). 

Creșterea cererilor de azil  

În țările industrializate, 2015 a fost și un an record pentru noi cereri de azil, 

înregistrând două milioane de cereri (contribuind la cele 3,2 milioane de 
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cazuri încă în așteptare, la sfârșitul anului). Germania a primit mai multe 

cereri de azil decât orice altă țară (441,900), reflectând în mare măsură 

disponibilitatea de a primi refugiații care au venit în Europa pe Marea 

Mediterană. Statele Unite ale Americii au înregistrat al doilea cel mai mare 

număr de cereri de azil (172,700), multe dintre aceste persoane fugind de 

violența legată de bandele din America Centrală. Un număr important de 

cereri de azil a fost, de asemenea, înregistrat în Suedia (156,000) și Rusia 

(152,500). 

Aproape jumătate din refugiații lumii sunt copii 

Copiii au reprezentat 51% din refugiații 

lumii în 2015, conform datelor pe care 

UNHCR a fost în măsură să le adune (date 

demografice complete nu au fost 

disponibile pentru autorii raportului). 

Îngrijorător este faptul că mulți au fost 

separați de părinții lor sau au călătorit singuri. In total, au existat 98,400 de 

cereri de azil pentru copiii neînsoțiți sau separați de familiile lor. Acesta este 

cel mai mare număr înregistrat de UNHCR / și o reflectare tragică a modului 

în care deplasarea forțată la nivel mondial afectează disproporționat viețile 

tinere. 

 

FĂRĂ A PUTEA MERGE ACASĂ 

 

In timp ce numărul total de deplasări 

forțate la nivel global a fost mai mare 

decât oricând, numărul celor care au 
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putut să se întoarcă la casa lor sau să găsească o altă soluție (integrarea 

locală într-o țară de refugiu sau relocare în altă parte) a fost mic. 201,400 de 

refugiați au putut să se întoarcă în țările lor de origine în 2015 (în special, în 

Afganistan, Sudan și Somalia). Acest număr a fost mai mare decât totalul 

din 2014 (126,800), dar substanțial mai mic în comparație cu vârfurile 

înregistrate la începutul anilor 1990. 107,100 de refugiați au fost admiși 

pentru reinstalare în 30 de țări în 2015 - reprezentând doar 0,66% dintre 

refugiați sub mandatul UNHCR, (prin comparație, 26 de țări au admis 

relocarea a 105,200 refugiați în 2014, reprezentând 0,73% din populația de 

refugiați aflată în grija UNHCR). Cel puțin, 32,000 de refugiați au fost 

naturalizați pe parcursul anului, majoritatea în Canada și în număr mai mic, 

în Franța, Belgia, Austria și în altă parte. 

 

SITUAȚIA DEPLASĂRILOR PE REGIUNI ÎN 2015 (DE LA CEL 

MAI MARE NUMĂR LA CEL MAI MIC) 

 

1. Orientul Mijlociu și Africa de Nord 

Războiul din Siria a rămas principala cauză a deplasărilor la nivel mondial și 

a suferinței asociate. Până la sfârșitul anului 2015, acesta a trimis în exil cel 

puțin 4,9 milioane de oameni ca refugiați, și a strămutat intern 6,5 milioane 

– reprezentând aproximativ jumătate din populația Siriei de dinainte de 

război. Conflictul din Irak a strămutat intern 4,4 milioane de oameni până la 

sfârșitul anului și a dat aproape un sfert de milion de refugiați. Războiul 

civil din Yemen, care a început în 2015, a deplasat intern 2,5 milioane de 

oameni până la sfârșitul lunii decembrie – cea mai mare deplasare nouă în 

comparație cu oricare alt conflict la nivel global. Incluzând cei 5,2 milioane 



 

10 

de refugiați palestinieni sub mandatul UNRWA, cei aproape o jumătate de 

milion de libanezi forțați să-și părăsească casele și să rămână în țară, plus 

alte câteva situații de mai mică amploare, fac ca regiunea Orientul Mijlociu 

și Africa de Nord să înregistreze cea mai mare strămutare în comparație cu 

oricare altă regiune (19,9 milioane). 

2. Africa Sub-Sahariană 

Africa Sub-Sahariană a înregistrat cel mai ridicat număr de strămutări forțate 

în 2015, după Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Conflictul acerb și 

continuu din Sudanul de Sud din 2015, dar și din Republica Centrafricană și 

Somalia, plus deplasările noi sau continue în masă, în și din țări precum, 

Nigeria, Burundi, Sudan, Republica Democratică Congo, Mozambic și 

altele, au dat împreună 18,4 milioane de refugiați și deplasați intern până la 

sfârșitul anului. Între timp, Africa Sub-Sahariană a găzduit 4,4 milioane de 

refugiați în total - mai mult decât orice altă regiune. Șase dintre primele 10 

națiuni gazdă din lume au fost țările africane, conduse de Etiopia și urmate 

de Kenya, Uganda, Republica Democrată Congo și Ciad. 

3. Asia și Pacific 

Regiunea Asiei și Pacificului a înregistrat aproape o șesime din numărul de 

refugiați la nivel mondial sau deplasați intern în 2015, ceea ce face să fie a 

treia cea mai mare regiune ca număr de deplasări. Unul din șase refugiați 

sub mandatul UNHCR a fost din Afganistan (2,7 milioane de persoane), 

unde aproape 1,2 milioane de persoane au fost deplasate intern. Myanmar a 

fost a doua regiune cu cel mai ridicat număr de refugiați și deplasați intern 

(451,800, respectiv 451,000). Pakistanul (1,5 milioane) și Republica 

Islamică Iran (979,000) rămân printre principalele țări din lume care 

găzduiesc refugiați.  
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4. America 

Numărul tot mai mare de persoane care fug de bande și de alte tipuri de 

violență din America Centrală a contribuit la o creștere cu 17% a 

deplasărilor de-a lungul acestei regiuni mari. Refugiații și solicitanții de azil 

din El Salvador, Guatemala și Honduras au atins cifra de 109,800, cei mai 

mulți mergând în Mexic și Statele Unite și reprezentând o creștere mai mare 

de cinci ori în decurs de trei ani. Columbia, cu o situație de lungă durată, a 

rămas țara cu cel mai mare număr de deplasări interne din lume (6,9 

milioane). 

5. Europa 

Situația din Ucraina, vecinătatea Europei cu Siria și Irak, plus sosirea a mai 

mult de un milion de refugiați și migranți de mai multe naționalități prin 

Marea Mediterană, toate acestea au dominat imaginea deplasărilor în această 

regiune în anul 2015. Țările europene împreună au dat 593,000 de refugiați - 

cei mai mulți din Ucraina; și au găzduit 4,4 milioane - 2,2, milioane dintre 

aceștia în Turcia. Cifrele furnizate de Guvernul Ucrainei anunță 1,6 milioane 

de ucraineni ca fiind deplasați acolo. Raportul Tendințe Globale 2015 

menționează 441,900 cereri de azil în Germania, unde populația de refugiați 

a crescut cu 46%, de la nivelul său din 2014 la 316.000. 
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DREPTUL INTERNAŢIONAL AL REFUGIAŢILOR  

 

Are scopul de a 

proteja persoanele care caută 

azil, fugind de persecuţie şi pe 

cei care au fost recunoscuţi ca 

refugiaţi. Acesta se compune 

dintr-o serie de instrumente 
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juridice internaţionale şi regionale, precum şi din dreptul internaţional 

cutumiar, care se aplică tuturor statelor lumii. 

Dreptul internaţional al refugiaţilor se suprapune într-o anumită 

măsură cu dreptul internaţional al drepturilor omului. Începând cu 1945, a 

fost adoptată o serie de tratate internaţionale şi regionale privind drepturile 

omului şi alte instrumentele relevante. 

 

INSTRUMENTE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL 

REFUGIATULUI 

 

1. CONVENŢIE privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 

iulie 1951 

2. Protocolul din 1967 privind statutul refugiatului 

3. Convenţia din 1954 privind statutul apatrizilor 

4. Convenţia din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie 

5. Convenţia Organizaţiei Unităţii Africane din 1969 privind anumite 

aspecte ale problemei refugiaţilor în Africa 

6. Declaraţia de la Cartagena din 1984 privind refugiaţii 

CARE SUNT NEVOILE DE URGENTA ALE 

REFUGIATILOR? 
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Refugiatii au nevoie de hrana, imbracaminte, asistenta sanitara, 

adaposturi, precum si produse de igiena personala. De asemenea, au nevoie 

de provizii de apa si de facilitati sanitare. 

Copiii au nevoie de spatii sigure, in care sa fie protejati, sa se poata 

juca si sa poata merge la scoala. De asemenea, adultii au nevoie sa se 

integreze pe piata muncii, in situatia in care vor ramane departe de tara de 

origine pe termen lung. 

 

CARE SUNT RISCURILE CU CARE SE CONFRUNTĂ 

COPIII?   

Copiii risca sa devina 

subnutriti si sa se imbolnaveasca in 

situatia in care traiesc in conditii 

insalubre. Multi dintre ei sufera de 

diaree si deshidratare. 

Copiii sunt mai expusi 
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abuzurilor sexuale si exploatarii atunci cand se afla in conditii de provizorat 

si supraaglomerare. 

In cazul prelungirii unei situatii tranzitorii, educatia copiilor poate fi 

afectata cu consecinte pe termen mediu si lung. 

 

DE CE ÎŞI PĂRĂSESC OAMENII ŢARA 

 

Copiii afectati de conflictul 

intern din Siria sunt in pericol sa se 

imbolnaveasca, sa devina malnutriti, 

sa fie abuzati si exploatati. 

Refugiatii aflati in aceasta 

perioada in drum spre Europa 

occidentala provin in special din Siria, Afganistan, Irak si Somalia. Plecarea 

masiva a cetatenilor celor patru state are motivatii diferite: 

 Irak: interventiile violente ale Gruparii teroriste Statul Islamic (SI) 

impotriva cetatenilor care protesteaza impotriva fundamentalismului 

religios sustinut de SI. Gruparea controleaza, incepand din vara anului 

2014, cea mai mare parte din nordul si din vestul tarii. 

 Siria: Reprimarea armata a manifestatiilor de contestare a regimului 

presedintelui Bashar Al-Assad, incepute in martie 2011, prin care 

populatia cerea reforme democratice si plecarea de la putere a 

presedintelui. 

 Afganistan: Razboiul civil izbucnit in 1979 si care continua pana in 

prezent, supunand populatia civila unor atentate, conflicte si interventii 

violente zilnice. In anul 2001, dupa atentatele comise de gruparea Al-
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Qaida in SUA, statele occidentale s-au angajat la un razboi generalizat 

impotriva terorismului. 

 Somalia: actiunile retelei Al-Shabaab, afliate gruparii Al-Qaida, in 

scopul de a inlatura de la putere guvernul sustinut de Occident si de a 

impune varianta radicala a islamului. 

Rutele folosite de catre persoanele care vor sa ajunga in statele Uniunii 

Europene si in Spatiul Schengen, care permite o mai mare libertate de 

circulatie, sunt: Central-Mediteraneeana (Republica Italiana), Est-

Mediteraneeana (Republica Turcia) si Balcanii de Vest (Republica Elena, 

Republica Macedonia si Republica Serbia). 

Ruta Balcanilor de Vest, perceputa ca mai putin periculoasa, tinde sa 

devina ruta preferata a refugiatilor. Granita Serbiei cu statele vestice, 

membre ale Uniunii Europene, in special cu Ungaria, care este si stat 

membru al Spatiului Schengen, a devenit unul dintre punctele cu o 

importanta concetrare de refugiati.  
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BBC A REALIZAT O CRONOLOGIE A CELOR MAI MARI 

MIGRAŢII DIN ISTORIE 

1. După cel de-al doilea război mondial 

 Zeci de milioane de oameni şi-au părăsit locuinţa în timpul 

războiului. Ulterior, milioane de evrei au continuat să emigreze, mulţi dintre 

ei preferând Palestina. 

În iulie 1947, vasul 

SS Exodus a încercat să 

străpungă blocada britanică 

şi să ajungă în Palestina. 

Acesta este considerat unul 

dintre momentele 

importante în formarea 

statului Israel. 

1959 

A fost declarat anul mondial al Refugiaţilor. 

 

Atunci s-a luat decizia 

închiderii, până la sfârşitul lui 

1960, a tuturor campusurile 

post-război din Europa. 

Europa, un exportator de 

refugiaţi, a devenit atunci 

continent gazdă pentru refugiaţi. 
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1961 

 

După crearea statului Israel, 

în 1948, izbucneşte 

războiul Arabo – Israelian. 

Până în 1961, peste un 

milion de refugiaţi 

palestinieni au ajuns în 

campusurile din Egipt, Siria, Liban şi Iordania. 

 

1967-1970 

Coşmarul din Nigeria 

 

La mijlocul anilor 60 izbucneşte 

războiul civil din Nigeria. 

Imaginile cu copiii subnutriţi din 

campusuri fac înconjurul lumii. 

 

1972   

                      Uganda 

 

Generalul Idi Amin le dă asiaticilor 

din Uganda un ultimatum de 90 de 

zile pentru a părăsi ţara. 

Aproximativ 80.000 de persoane au 

http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2016/06/refugiati-nigeria.png
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fost expulzate, din care circa 30.000 au ajuns în Marea Britanie. 

1979-1989 

Afganistan 

 

Războiul Afgano – societic 

a produs peste cinci 

milioane de refugiaţi, adică 

aproximativ o treime din 

populaţia de dinainte de 

război. 

Majoritatea lor sau mutat în Pakistan şi Iran. 

1991-1999 

Războiul din Balcani 

 

Conflictul etnic izbucnit în fosta 

Iugoslavie, cel mai grav conflict 

de pe continent după al Doilea 

Război Mondial, a dus la 

strămutarea sau plecarea din ţară a 

peste două milioane de persoane. 

 

1994 

Genocidul din Rwanda 

 

Aproximativ 800.000 de persoane au fost ucise în genocidul din 

Rwanda, care a avut loc pe parcursul a 100 de zile, în 1994.Aproximativ 
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două milioane de persoane au 

fugit în Congo (atunci Zair) şi 

alte state vecine.  

Sute de persoane au 

murit din cauza holerei în 

campusurile de refugiaţi. 

 

Din 2003 

Sudan 

Din 2003, Sudanul este 

scena unor conflicte armate 

intense care au dus la distrugerea 

a 3.000 de sate în Darfour. 

Peste două milioane de locuitori 

au părăsit ţara, cei mai mulţi 

dintre ei ajungând în Chad, în viaţa le este pusă în pericol din cauza lipsei 

apei. 

Din 2011 

Siria 

 

  

Este cel mai recent 

conflict şi a dus la cel mai mare 

număr de refugiaţi şi strămutaţi de 

după Al doilea război mondial. 
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ACASĂ !  

 

DINCOLO DE STATISTICI ŞI CIFRE SECI SE AFLĂ 

CHIPURI , POVEŞTI ŞI DORINŢA DE A FI………. 

 


