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 EDIȚIA A IX-A (2016) 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiințifice (MENCŞ) in-

vită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub titlul : 

„CRIZA REFUGIAŢILOR ÎNTR-O EUROPĂ A VALORILOR” 
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Conflictele şi persecuţiile au îndepartat 65,3 milioane de oameni de casele lor. 

 Iată câteva cifre în acest sens: 

 La nivel global, una din 113 persoane este fie solicitant de azil, fie strămutată intern (tot în ţara 

lor), fie refugiat. 

 In medie, în fiecare minut din anul trecut 24 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locu-

inţele. 

 La sfârşitul lui 2015 existau 65,3 milioane de persoane strămutate forţat.  Este vorba de 

21,3 milioane refugiaţi, 40,8 strămutaţi intern si de 3,2 milioane de solicitanţi de azil. 

Dacă aceştia ar constitui o ţară, ar fi a 21-a la nivel mondial ca populaţie. 

 Mare parte dintre refugiaţi provin din doar trei ţări: Siria (4,9 mil.), Afganistan (2,7 mil.) şi So-

malia (1,1 mil.). 

 Columbia are cel mai mare număr de personae strămutate intern (6,9 mil.), urmată de Siria (6,6 

mil.) şi Somalia (1,1 mil.). 

Regiunile în curs de dezvoltare găzduiesc 86% dintre refugiaţi. Cel mai mare număr, de de-

parte, sunt în Turcia: 2,5 milioane. 

 Libanul are cea mai mare concentraţie relativ la propria populaţie, cu aproape un refugiat la 

fiecare cinci cetăţeni. 

 Unul din 200 de copii este refugiat. Numarul copiilor refugiaţi este mai mult decât  dublu 

faţă de acum un deceniu. 

Tot mai mulţi copii trec graniţele singuri. Anul trecut, peste 100.000 de minori neinsoţţti au ap-

licat pentru azil in 78 de tari, o cifră triplă faţă de anul 2014. 

 

Surse (UNICEF si UNHCR, organizatia pentru refugiati a ONU) 


