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“Ή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του 
περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτό.”
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Γλώσσα: έντυπη έκδοση, Ελληνικά - ηλεκτρονική έκδοση, Αγγλικά

Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου FA.B! 

CIDIS

Εταίροι του έργου

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ενταξης της Ευρωπαϊκής ένωσης 
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ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ποια είναι τα αγόρια και τα κορίτσια διαφόρων ηλικιών που εγκαταλείπουν τις 
χώρες καταγωγής τους και φτάνουν στην Ευρώπη μόνα χωρίς την οικογένειά 
τους;

Τι τα ωθεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να αναζητήσουν μια νέα ζωή σε 
μια νέα χώρα;

Πώς ταξιδεύουν, πώς φτάνουν;

Τι ονειρεύονται αυτοί/ες οι νεαροί/ες μετανάστες/τριες; Ποια είναι τα μελλοντικά 
τους σχέδια; 

Μάθετε περισσότερα για το ταξίδι των Hazan, Ali, Hussan, τριών από αυτούς που 
είναι πρόθυμοι να μας πουν περισσότερα για το ταξίδι τους.

Το φυλλάδιο προσφέρει μια εικόνα για την καλύτερη κατανόηση του ποιοι 
είναι οι λεγόμενοι ασυνόδευτοι ανήλικοι και ποιες είναι οι προκλήσεις που τους 
περιμένουν μόλις φτάσουν στην Ευρώπη.

Γιατί φτιάξαμε αυτό το φυλλάδιο; Ευελπιστούμε σε νέους και διαφορετικούς 
τρόπους υποδοχής αυτών των νεαρών μεταναστών/τριών και τους πρωθούμε.
Γιατί να μην ανοίξουμε τις πόρτες του σπιτιού και της οικογένειάς μας και να 
προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στα κέντρα υποδοχής;

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους μετανάστες/τριες για να έχουν 
την ευκαιρία για σπουδές, μια προοπτική στη ζωή τους, μία ελπίδα να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους;

Το ευρωπαϊκό έργο FA.B! προσφέρει σε οικογένειες, άτομα και ζευγάρια 
διάφορες ευκαιρίες συμμετοχής και συνεργασίας για την υποδοχή και φιλοξενία 
νεαρών μεταναστών/τριών. Παρέχει ενημέρωση, κατάρτιση και υποστήριξη σε 
κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο, μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στην 
πλατφόρμα του FA.B! και συμμετέχετε κι εσείς στο έργο μας.
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FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
Οπως δηλώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση ασυνόδευτος ανήλικος είναι «ο ανήλικος που φτάνει στο 
έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για 
αυτόν σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους μέλους, και 
εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· ο όρος 
καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου 
του στο έδαφος των κρατών μελών».
Θα πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι/ες θεωρούνται 
ειδική περίπτωση σε σχέση με τη μετανάστευση, τη διαδικασία ασύλου και άλλες 
μορφές διεθνούς προστασίας μόλις φθάσουν στην ΕΕ. Περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία των «πλέον ευάλωτων», μαζί με άτομα όπως οι ανήλικοι γενικά, τα 
άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. Λόγω της ιδιότητας του/της ασυνόδευτου/ης και της έλλειψης 
προστασίας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε απειλές 
(όπως η εμπορία, η σωματική βία, οι ψυχικές ασθένειες, οι διακινητές κ.λπ.) όταν 
εισέρχονται σε μια νέα χώρα.
Ώς «ευάλωτα άτομα», οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λαμβάνουν, βάσει νόμου, ειδική 
μεταχείριση και προστασία κατά τη διαδικασία ασύλου από το κράτος μέλος. 
Είναι σημαντικό να τεθεί το καθεστώς της ευαλωτότητας πάνω από αυτό 
του/της «μετανάστη/τριας», προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη νομική 
στήριξη στους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει διαμορφώσει 
αρκετές οδηγίες και κανονισμούς σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης και 
ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή τους 
εντός της ηπείρου, τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν ερμηνεύσει τις οδηγίες ή τους 
κανονισμούς με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνέταξε ένα έγγραφο με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους (2010-2014)» ως μια προσπάθεια να σχεδιαστεί ένα πλήρες και ευέλικτο 
πλαίσιο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο να επικεντρώνεται στην προστασία 
που απαιτείται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που εισέρχονται στην ΕΕ. Το 
σχέδιο περιγράφει την ιδέα ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος, εντός κατάλληλου 
χρονικού πλαισίου από τη στιγμή που εντοπίζεται στο έδαφος της ΕΕ ή στα 
σύνορα της ΕΕ, θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σχέδιο 
είναι δομημένο γύρω από δέκα αρχές που θα στηρίξουν στο μέλλον τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσέγγισή των ασυνόδευτων ανηλίκων 
κατά την άφιξή τους. Καθώς το σχέδιο δράσης δεν αποτελεί δεσμευτική πράξη, 
αλλά αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη, σχεδόν όλα τα μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν ακόμη ειδικούς νόμους 
ή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να περιγράφει ανοιχτά τις ειδικές ανάγκες 
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΣ ΑΝΉΛΙΚΟΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ
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ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΉΛΙΚΟΙ ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 Graphic n. 1- Πηγή EUROSTAT
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Graphic n. 2- Πηγή EUROSTAT

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 13,800 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν 
αίτηση ασύλου στην Ευρώπη το 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει το 7% του συνόλου 
των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη το 2019. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά 
μειωμένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και έχει επιστρέψει στα επίπεδα 
πριν από τη λεγόμενη μεταναστευτική κρίση που ξεκίνησε το 2014.
Το προφίλ του ασυνόδευτου ανηλίκου στην Ευρώπη είναι συνήθως αυτό ενός 
άνδρα ηλικίας 16-17 ετών. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 
85% των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη το 2019, ενώ 
οι 16-17χρονοι αντιπροσωπεύουν το 67%.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ευρώπη προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν 
(περίπου τέσσερις χιλιάδες άτομα, 30% του συνόλου των ασυνόδευτων 
ανηλίκων), τη Συρία και το Πακιστάν (περίπου 1.4 χιλιάδες, 10%) και ακολουθούν 
η Σομαλία, η Γουινέα και το Ιράκ.
Οι χώρες προέλευσης είναι παρόμοιες με εκείνες του 2018, με εξαίρεση την 
Ερυθραία, η οποία το 2018 ήταν η δεύτερη χώρα και η οποία αντίθετα είδε 
δραστική μείωση των αιτήσεων το 2019. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, όλες οι 
χώρες κατέγραψαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βλ. Graphic n. 1
Το 2019, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων υποβλήθηκαν 
στην Ελλάδα, η οποία έλαβε περίπου 3,300 αιτήσεις, δηλαδή το 24% του συνόλου. 
Ακολουθούν η Γερμανία (2,700, 19%), το Βέλγιο και η Ολλανδία. Ή Ιταλία, με 
περίπου 700 αιτήσεις (-83% σε σύγκριση με το 2018), κατέβηκε χαμηλότερα 
στον κατάλογο των χωρών με τις περισσότερες αιτήσεις- σκεφτείτε ότι το 2017 
βρισκόταν στην πρώτη θέση με περίπου δέκα χιλιάδες αιτήσεις. Βλ. Graphic n. 2

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
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everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

CIDIS

The claim

The young migrants 
wearing glases to 
protect identity and 
look very cool

The partners

Funder

IN ENGLISH

MINORS TRAVELLING ALONE

Co-funded by 
the European Union

Mohammed from Somalia to Cyprus
François from Cameroon to Cyprus

Raed from Syria to Cyprus

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Sadek from Bangladesh to Malta

Selim from Marocco to Malta

Ahmad from Syria to Malta

Mohammed from Somalia to Cyprus

François from Cameroon to Cyprus

Raed from Syria to Cyprus

Dijibril from Guinea to Barbate

Mousa from Ivory Coast 
to Fuerteventura

Hamza from Marocco to Melilla

Hazan from Afghanistan to Moria

Ali from Pakistan to Evros

Hussan from Syria to Samos

Petrit from Albania to Perugia 

Amil from Bangladesh to Naples

Marouane from Tunisia to Naples
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THE FA.B! BOOKLETS AVAILABLE

everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

The European project

IN ITALIAN

IN GREEK

IN SPANISH

MINORS TRAVELLING ALONE

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Mohammed from Somalia to Cyprus
François from Cameroon to Cyprus

Raed from Syria to Cyprus

Three different stories 
of unaccompanied 
foreign minors

Το ταξίδι του Μοχάμεντ από τη Σομαλία 
στην Κυπριακή 

Το ταξίδι του Φρανσουά από το Καμερούν 
στην Κυπριακή

Το ταξιδι του Read από τη Συρία στην 
Κυπριακή

Dijibril de Guinea a Barbate 

Mousa de Costa de Marfil 
a Fuerteventura

Hamza de  Marruecos a Melilla

Petrit dall’Albania a Perugia

Amil dal Bangladesh a Napoli

Marouane dalla Tunisia a Napoli 

Το ταξιδι του Hazan στη Μορια

Το ταξιδι του Ali στον Εβρο

Το ταξιδι του Hussan στη Σαμο



Σπάνια
Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα
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ΣΟΜΑΛΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
ΑΝΉΛΙΚΟΙ ΣΤΟ FA.B! ΧΏΡΕΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Δεκαετίες εμφύλιων εχθροπραξιών, 
στρατιωτικού ελέγχου και 
βίας μεταξύ των φυλών, έχουν 
διαμορφώσει τη σύγχρονη ιστορία 
της Σομαλίας, δημιουργώντας μια 
παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση 
που οφείλεται σε συνεχιζόμενες 
ένοπλες συγκρούσεις, σε 
κλιματικές κρίσεις (πλημμύρες, 
μακροχρόνιες ξηρασίες και 
προσβολές από ακρίδες), σε 
επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών, 
στην πανδημία COVID-19 και 
σε αδύναμους μηχανισμούς 
κοινωνικής προστασίας. Οι 
παράγοντες αυτοί επηρέασαν τον 
πληθυσμό που ζούσε ήδη υπό την 
πίεση της εκτεταμένης φτώχειας 
και της πολυετούς ανασφάλειας. 
Ή τρέχουσα σύγκρουση επηρεάζει 
άμεσα τις τοπικές κοινότητες, 

Κύπρος

Μογκαντίσου
Σομαλία
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ΣΟΜΑΛΙΑ

Θεσμική μορφή: Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία (με δύο νομοθετικά 
σώματα, Βουλή του Λαού και 
Ανω Βουλή)
Πρωτεύουσα: Μογκαντίσου
Πληθυσμός (εκτίμηση 2021): 
14.354.000
Πυκνότητα (άτομο ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο): 25 
κατ./km2
Εκταση: 637,657 km²
Νόμισμα: Σελίνι Σομαλίας
Περιφέρειες: 13 διοικητικές 
περιφέρειες και 5 
διεκδικούμενες αλλά μη 
ελεγχόμενες στη Σομαλιλάνδη 
(De facto ανεξάρτητη 
δημοκρατία, μη αναγνωρισμένη 
από καμία άλλη χώρα)
Ποσοστό μετανάστευσης: -2,98 
μετανάστες/1.000 πληθυσμού 
(εκτίμηση 2021)
Εθνικές ομάδες*: 85% 
Σομαλοί, 15% Μπαντού και 
άλλες μη σομαλικές ομάδες 
(συμπεριλαμβανομένων 30.000 
Αράβων)
Επίσημες γλώσσες: Σομαλί και 
Αραβικά
Επίσημη θρησκεία: Ισλάμ
*Ή εκτίμηση αυτή προέκυψε 
από επίσημη απογραφή που 
πραγματοποιήθηκε το 1975 
από τη σομαλική κυβέρνηση- η 
καταμέτρηση του πληθυσμού 
στη Σομαλία περιπλέκεται από 
τον μεγάλο αριθμό νομάδων 
και από τις μετακινήσεις 
προσφύγων λόγω της πείνας και 
των πολέμων.

προκαλεί εκτοπισμούς και 
επιδεινώνει τα πρότυπα ευπάθειας.
Περίπου το 13,2% του πληθυσμού 
της Σομαλίας είναι πρόσφυγες 
και αιτητές ασύλου οι οποίοι 
αναζήτησαν προστασία κάπου 
αλλού μέσω εξωτερικές 
μετανάστευσης, κυρίως στην 
Υεμένη και στο Κέρας της Αφρικής. 
Ή εμπορία προσώπων και το 
λαθρεμπόριο είναι εξαιρετικά 
συχνά φαινόμενα στη Σομαλία, με 
την πλειονότητα των μεταναστών 
να εισάγονται σε διαδρομές 
λαθρεμπορίου προς τη Νότια 
Αφρική, την Υεμένη, τη Σαουδική 
Αραβία και τη Μεσόγειο (Μάλτα, 
Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και 
Τουρκία). Ή διαδρομή της Κεντρικής 
Μεσογείου και η διαδρομή της 
Ανατολικής Μεσογείου οδηγούν 
αμφότερες προς την Ευρώπη, με 
κύριους προορισμούς τη Μάλτα, 
την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία 
και την Κύπρο. 
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι από 
τη Σομαλία αποτελούν μία 
από τις μεγαλύτερες ομάδες 
ασυνόδευτων στην Ευρώπη και 
την Κύπρο. Ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης Κύπρου (ΔΟΜ) 
ανέφερε ότι 271 παιδιά έφτασαν δια 
θαλάσσης το 2020, 86 από τα οποία 
ήταν ασυνόδευτα . Σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων πληροφοριών για 
το άσυλο της ΕΕ, 304 ασυνόδευτα 
παιδιά έχουν καταγραφεί ως 
αιτούντες διεθνούς προστασίας 
στην Κύπρο για το 2020.



Μογκαντίσου

Ντουμπάι

Σομαλία
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΠΟ ΤΉ 
ΣΟΜΑΛΙΑ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Κύπρος

Τουρκία
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Ο πατέρας του Μοχάμεντ, πούλησε 
ένα χωράφι για να πληρώσει 
το ταξίδι του προς την Ευρώπη. 
Παρόλο που ήταν επικίνδυνο, 
βρήκε έναν λαθρέμπορο ο οποίος 
τον υπερχρέωσε για να φτάσει 
ο γιός του στην Τουρκία και στη 
συνέχεια στην Ευρώπη. Ο Σομαλός 
λαθρέμπορος πήγε τον Μοχάμεντ 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Adde 
στο Μογκαντίσου, εκεί πήραν 
μαζί πτήση για τη Χαργκέισα, την 
πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης. 
Μετά από 4 ώρες πήραν 2 πτήσεις 
με ανταπόκριση για το Ντουμπάι 
και την Τουρκία.

ΣΟΜΑΛΙΑ

Ο Μοχάμεντ κατάγεται από το 
Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα 
της Σομαλίας. Ζούσε εκεί με 
τους γονείς του και τα 7 αδέλφια 
του σε ένα νοικιασμένο σπίτι. 
Ή πολιτική αναταραχή και οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις στη 
Σομαλία είναι οι κύριες αιτίες 
μετανάστευσης. Ο Μοχάμεντ δεν 
αισθανόταν ασφαλής λόγω των 
συχνών ένοπλων ενεργειών και 
εκρήξεων. Τα επίπεδα βίας ήταν 
πολύ υψηλά και συχνά άνθρωποι 
σκοτώνονταν χωρίς λόγο. Ή 
σομαλική αστυνομία δεν ήταν σε 
θέση να παρέχει ασφάλεια, κυρίως 
λόγω της διαφθοράς και του 
αναποτελεσματικού δικαστικού 
συστήματος. Επιπλέον, ο Μοχάμεντ 
δεν μπορούσε να εγγραφεί στο 
σχολείο επειδή οι εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες ήταν πολύ περιορισμένες 
στη Σομαλία, και η οικογένειά του 
ανησυχούσε για τη μελλοντική του 
απασχόληση. Ή ανεργία των νέων 
μαζί με την οικονομική αστάθεια 
είναι πολύ συνηθισμένα φαινόμενα 
στην Σομαλία, έτσι ο πατέρας 
του Μοχάμεντ τον παρότρυνε να 
εγκαταλείψει τη χώρα για να βρει 
ένα ασφαλές μέρος όπου θα μπορεί 
να εργαστεί και να στηρίζει την 
οικογένειά του οικονομικά.

ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ

ΤΑΞΙΔΙ

ΑΦΙΞΉ
Ο τελικός προορισμός ήταν 
το αεροδρόμιο Ercan στις 
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 
Μόλις προσγειώθηκαν, ένας 
λαθρέμπορος τους μετέφερε στις 
ελεγχόμενες από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές. Ή διέλευση 
δια της Πράσινης Γραμμής είναι η 
κύρια οδός παράνομης πρόσβασης 
στην Κύπρο και αποτελεί άλλο 
ένα σημείο πίεσης στα Ευρωπαϊκά 
σύνορα. Οταν πέρασαν τα σύνορα, 
ανακατευθύνθηκαν στη Μονάδα 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Κυπριακής Αστυνομίας.
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ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΏΠΏΝ

Στον καθημερινό τρόπο ομιλίας στην Σομαλία, οι νέοι αναφέρουν ότι “πηγαίνουν 
στο tahriib”, ακολουθώντας το επικίνδυνο αυτό ταξίδι με συνομηλίκους 
τους. Ή λέξη tahriib, έχει αραβικές ρίζες, αλλά έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση 
και δημοτικότητα στη σομαλική γλώσσα. Συνδέεται κυρίως με παράνομες 
δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο και την εμπορία προσώπων. Οι 
λαθρέμποροι προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Σομαλιλάνδη και την 
Πούντλαντ έχουν βρει επιδέξια τρόπους να κάνουν το tahriib ελκυστικό και 
προσιτό στους νέους, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για ένα νεανικό φαινόμενο 
που αφορά εφήβους μέχρι 18 ετών. Συγκεκριμένα, οι λαθρέμποροι εφαρμόζουν 
το σύστημα “φύγε τώρα - πλήρωσε αργότερα”, αφαιρώντας ένα βασικό εμπόδιο 
και μειώνοντας σημαντικά το κόστος του ταξιδιού.

Ή φτώχεια είναι ένας από τους κύριους παράγοντες ώθησης της μετανάστευσης, 
δεδομένου ότι σχεδόν 7 στους 10 Σομαλούς ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ή 
Σομαλία παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, καθώς περίπου 
το 69% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ζώντας με λιγότερα 
από 2 δολάρια την ημέρα

ΤΑ ΥΨΉΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΏΝ ΝΕΏΝ ΚΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΉ 
ΠΡΟΣΒΑΣΉ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων και η περιορισμένη πρόσβαση 
σε ποιοτική εκπαίδευση αποτελούν παράγοντες ενεργοποίησης της νεανικής 
μετανάστευσης. Οι χρόνιες συγκρούσεις έχουν σχεδόν καταστρέψει το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Σομαλίας, το οποίο χαρακτηρίζεται κακής ποιότητας, 
με ανεπαρκή αριθμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και μειωμένους πόρους. 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΕΝΑ

Τα επισιτιστικά και διατροφικά κενά εξακολουθούν να παρατηρούνται, κυρίως 
μεταξύ των φτωχών αγροκτηνοτροφικών περιοχών, των περιθωριοποιημένων 
και αστικών κοινοτήτων όπου πολλά ευάλωτα άτομα μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως, ή κινδυνεύουν να ωθηθούν σε πιο σοβαρές φάσεις της 
επισιτιστικής και διατροφικής ανασφάλειας.  Ή εξάρτηση από τα εμβάσματα της 
διασποράς είναι ένας σημαντικός μηχανισμός αντιμετώπισης στη Σομαλία, τα 
εμβάσματα αυτά δεν είναι ούτε διαδεδομένα ούτε αποτελεσματικά στη μείωση 
της φτώχειας μεταξύ των πιο ευάλωτων ατόμων. 
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ MOHAMMED
Ο Μοχάμεντ έφυγε από τη Σομαλία για να ξεφύγει από τη βία και να 
αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον, γεμάτο με ελπίδες και προσδοκίες. 
Αφησε τα αγαπημένα του πρόσωπα για να βελτιώσει τη ζωή του, να 
αποκτήσει μια διαφορετική εκπαίδευση από αυτή στην Σομαλία και 
κατ ’επέκταση μια καλή δουλειά. Οι ανάγκες της οικογένειας τον 
έκαναν να φύγει με πίεση. Ή ελκυστική εικόνα που έχουν οι δυτικές 
χώρες, η ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και οι προοπτικές του να είναι 
φτωχός και άνεργος στη Σομαλία, ώθησαν τον Μοχάμεντ να ξεκινήσει 
το ταξίδι του προς την Κύπρο.

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΑΛΛΟΙ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Αλλοι σημαντικοί παράγοντες που ωθούν τους Σομαλούς στη διεθνή 
μετανάστευση είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ο αναλφαβητισμός, 
η έλλειψη ασφαλούς νερού, το αδύναμο θεσμικό σύστημα και οι θρησκευτικές 
συγκρούσεις.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η UNICEF, τα παιδιά στη Σομαλία αντιμετωπίζουν 
έναν πρόσθετο αριθμό κινδύνων, ξεκινώντας από τον παιδικό γάμο, τον βιασμό 
και την εμπορία για σεξουαλικούς σκοπούς έως προβλήματα ψυχικής υγείας, 
ακόμη και θάνατο.

ΒΕΛΤΙΏΣΕΙ 
ΤΉ ΖΏΉ ΤΟΥ

ΑΠΟΚΤΉΣΕΙ ΜΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

ΑΠΟΚΤΉΣΕΙ ΜΙΑ 
ΚΑΛΉ ΔΟΥΛΕΙΑ
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ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΉΛΙΚΟΙ ΣΤΉ FA.B! ΧΏΡΕΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Σπάνια

Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα

Κύπρος

Καμερούν
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ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Θεσμική μορφή: 
Ήμιπροεδρική Δημοκρατία
Πρωτεύουσα: Γιαουντέ
Πληθυσμός (εκτίμηση 2021): 
25,501,000
Πυκνότητα (άτομα ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο): 55 
κατ./km2
Εκταση: 475,442 km²
Νόμισμα: Φράγκο Κεντρικής 
Αφρικής
Περιφέρειες: 10 περιφέρειες
Καθαρό ποσοστό 
μετανάστευσης: -0,179/1.000 
κατοίκους
Επίσημες γλώσσες: Γαλλικά 
και Αγγλικά
Επίσημη θρησκεία: Καμία

Το Καμερούν είναι χώρα με 
χαμηλό – μεσαίο εισόδημα, η 
οποία, μετά από αρκετές δεκαετίες 
σταθερότητας, πρόσφατα 
αντιμετώπισε επιθέσεις από την 
Μπόκο Χαράμ στον μακρινό Βορρά 
και μια αποσχιστική εξέγερση στις 
αγγλόφωνες περιοχές. Ή χώρα 
σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με 
ένα ευρύ φάσμα διαρθρωτικών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
κυβερνητικών προκλήσεων 
και αντιμετωπίζει μια μεγάλης 
κλίμακας ανθρωπιστική κρίση 
που απαιτεί διεθνή ανταπόκριση. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η 
κατάσταση αυτή έχει εκτοπίσει 
εσωτερικά, περισσότερα από 
500.000 άτομα προκαλώντας 
μαζικές μετακινήσεις και 
ανθρωπιστικές ανάγκες. Μετά την 
αναζωπύρωση της κρίσης στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
από τον Ιανουάριο του 2021, πέραν 
των 6.000 Κεντροαφρικανών 
προσφύγων έχουν καταφύγει στην 
ανατολική περιοχή του Καμερούν, 
η οποία φιλοξενεί ήδη πάνω από 
το 60% των Κεντροαφρικανών 
προσφύγων.



Καμερούν
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ 
ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Κύπρος
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ΑΝΑΧΏΡΉΣH
Στο Καμερούν, ο Φρανσουά 
συνάντησε έναν ιερέα που του 
κανόνισε εισιτήρια για να πετάξει 
στην Τουρκία. Εγκατέλειψε τη 
γενέτειρά του για να συναντήσει το 
άγνωστο σε μια νέα ήπειρο. Το να 
αφήσει πίσω του ολόκληρη τη ζωή 
του ήταν πολύ τρομακτικό, πράγμα 
και του προκάλεσε συναισθήματα 
απογοήτευσης και φόβου που ήταν 
δύσκολο να διαχειριστεί.

Στην Κωνσταντινούπολη πήρε 
άλλο αεροπλάνο για να φτάσει 
στις κατεχόμενες περιοχές της 
Κύπρου. Μόλις προσγειώθηκε, 
ένας λαθρέμπορος τον μετέφερε 
στις ελεγχόμενες από την 
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. 
Ή διέλευση της Πράσινης Γραμμής 
είναι η κύρια οδός παράνομης 
πρόσβασης στην Κύπρο και 
αποτελεί άλλο ένα σημείο πίεσης 
στα Ευρωπαϊκά σύνορα.
Πριν από τη διέλευση, ο 
διακινητής του πρότεινε να 
αναζητήσει βοήθεια σε ένα 
καταφύγιο για ασυνόδευτα 
παιδιά, αφού δήλωσε ότι ήταν 
ανήλικος.

              

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Ο Φρανσουά ζούσε σε μια 
αγροτική περιοχή του Καμερούν 
με τη μητέρα και τον αδελφό 
του. Ή μητέρα του εργαζόταν σε 
ένα αγρόκτημα για να στηρίζει 
οικονομικά την οικογένεια. 
Οταν αρρώστησε και πέθανε το 
2012, ο Φρανσουά και ο αδελφός 
του μετακόμισαν στο σπίτι του 
αδελφού του πατέρα τους. Ο 
θείος του τους φρόντιζε μέχρι το 
2016, όταν ξέσπασαν οι εμφύλιες 
εχθροπραξίες και επιδείνωσαν 
τις συνθήκες διαβίωσής τους. 
Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να 
επιστρέψει στο χωριό του και 
στους παππούδες του μαζί με 
τον αδελφό του. Ή συνεχιζόμενη 
όμως κρίση και η αυξανόμενη 
βία είχαν τεράστιο αντίκτυπο 
στην ποιότητα ζωής τους και 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
την εκπαίδευσή τους. Πολλοί 
άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο 
γαλλόφωνος στρατός επιτέθηκε 
στο χωριό τους. Ή φυγή φαινόταν 
να είναι η μόνη λύση για να 
ξεφύγει από τη σύγκρουση και 
έτσι ο Φρανσουά έψαξε για ένα 
ασφαλές μέρος.

ΤΑΞΙΔΙ

ΑΦΙΞΉ
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FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ

Το Καμερούν πλήττεται από κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανασφάλεια, 
ενώ το ποσοστό φτώχειας συνεχίζει να αυξάνεται.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΉΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
Το 2020, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντική επιδείνωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την απότομη μείωση της κατανάλωσης.  Το καθιερωμένο 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της χώρας, δεν είναι εξοπλισμένο 
για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες οικονομικές (ανεργία, χαμηλοί μισθοί), 
γλωσσικές και περιφερειακές ανισότητες και να διαχειριστεί την αυξανόμενη 
έκθεση σε πολλαπλούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ξηρασίας, πλημμυρών και ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας. Ειδικότερα, οι περιοχές Sudano-Sahelian είναι οικολογικά 
εύθραυστες και είναι πιθανό να πληγούν από περιστατικά ξηρασίας, υψηλών 
θερμοκρασιών, λειψυδρίας και αλάτωσης του νερού και του εδάφους, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής.

ΕΣΏΤΕΡΙΚΉ ΚΡΙΣΉ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Εκτός από τις εξωτερικά καθοδηγούμενες κρίσεις, όπως οι αναγκαστικές 
μεταναστευτικές ροές από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Νιγηρία, οι 
κίνδυνοι, η αστάθεια και οι κοινωνικές διαιρέσεις στο εσωτερικό του Καμερούν 
έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ από το 2017 εμφανίστηκε μια 
εσωτερική κρίση στις βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές. Οι πολιτικές 
διαμαρτυρίες για την αντιληπτή περιθωριοποίηση των δύο αγγλόφωνων 
περιοχών του Καμερούν το 2016 και το 2017 καταστέλλονταν γρήγορα από τις 
κυβερνητικές δυνάμεις. Ή κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα σε εκτεταμένη 
εμφύλια σύγκρουση, καθώς οι μη-κρατικές ένοπλες ομάδες πολλαπλασιάστηκαν 
και οι κυβερνητικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και έδρασαν. Ή εμφύλια σύγκρουση 
στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας, χαρακτηρίζεται από παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορισμούς στη μετακίνηση και άρνηση 
πρόσβασης σε υπηρεσίες αλλά και σκόπιμη καταστροφή των υποδομών της 
υγείας και της εκπαίδευσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΉΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΉΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
Ή πολιτική ανασφάλεια και η κατανομή της εξουσίας αποτελούν βασικούς 
παράγοντες των μεταναστευτικών προτύπων. Ή εξουσία είναι σε μεγάλο βαθμό 
συγκεντρωτική και οι πόροι κατανέμονται μέσω συστημάτων πατρωνίας που 
υποστηρίζουν το πολιτικό status quo και όχι τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
του πληθυσμού. Αυτό προκαλεί ένα αίσθημα απογοήτευσης καθώς και φτώχεια, 
η οποία εκφράζεται όχι μόνο στις πολιτικές διαμαρτυρίες και την ένοπλη 
εξέγερση στις αγγλόφωνες περιοχές, αλλά και στη λαϊκή αντιπολίτευση προς 
την κυβέρνηση, που αποδεικνύεται στις διαμαρτυρίες γύρω από τις πρόσφατες 
εκλογές και στην αυξανόμενη στέρηση δικαιωμάτων προς την νεολαίας.



17

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΟΥΑ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Ή σκέψη να εγκαταλείψει τη χώρα του δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό 
του πριν από το ξέσπασμα της κρίσης το 2017. Οι συνθήκες διαβίωσης έγιναν 
εξαιρετικά δύσκολες και ο Φρανσουά άρχισε να χάνει την ελπίδα να χτίσει τη 
δική του ζωή στο Καμερούν. Συνάντησε μερικούς φίλους που τον ενθάρρυναν 
να σκεφτεί να φύγει για να έχει μια καλύτερη ζωή και εκπαίδευση. Οταν 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο, ο Φρανσουά συνειδητοποίησε ότι 
δεν μπορούσε να ελπίζει σε μια ζωή χωρίς κινδύνους και φτώχεια. Παρόλο που 
γνώριζε τους κινδύνους του ταξιδιού και την αβεβαιότητα που τον περίμενε 
στην Ευρώπη, αποφάσισε να φύγει και να πάρει το αεροπλάνο για την Τουρκία 
και την Κύπρο. Ή ελπίδα για ένα καλύτερο και ασφαλές μέλλον ήταν ο οδηγός 
που τον κρατούσε να προχωρά παρά τα εμπόδια και τις όποιες δυσκολίες.

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ 

ΜΕΛΛΟΝ



Συρία

ΣΥΡΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
ΑΝΉΛΙΚΟΙ ΣΤΉ ΦΑ.Β! ΧΏΡΕΣ  

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Τον Μάρτιο του 2011 η κυβέρνηση 
της Συρίας, υπό τον πρόεδρο 
Μπασάρ Αλ Ασαντ, αντιμετώπισε 
μια άνευ προηγουμένου 
αμφισβήτηση της εξουσίας της, 
όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις υπέρ 
της δημοκρατίας σε ολόκληρη τη 
χώρα. Οι διαδηλωτές απαιτούσαν 
τον τερματισμό των αυταρχικών 
πρακτικών του καθεστώτος του 
Ασαντ. Ή Συριακή κυβέρνηση
χρησιμοποίησε βία για να 
καταστείλει τις διαδηλώσεις, 
κάνοντας εκτεταμένη χρήση 
αστυνομικών, στρατιωτικών και 
παραστρατιωτικών δυνάμεων. 
Το 2011 άρχισαν να σχηματίζονται 
πολιτοφυλακές της αντιπολίτευσης 
και μέχρι το 2012 η σύγκρουση είχε 
επεκταθεί σε έναν ολοκληρωμένο 

εμφύλιο πόλεμο. Ή κατάληψη της 
παρουσίας του ισλαμισμού και των 
τρομοκρατικών ομάδων, όπως η al 
Nusrah και το Daesh, τροφοδότησε 
τη σύγκρουση και οδήγησε στη 
διεθνή στρατιωτική επέμβαση.
Με την κρίση στη Συρία να 
διανύει πλέον τον ενδέκατο 
χρόνο της και χωρίς κανένα 
σημάδι ειρηνικής λύσης, οι 
ελπίδες για τον άμαχο πληθυσμό 
λιγοστεύουν. Ή σύγκρουση στη 
Συρία έχει προκαλέσει αφάνταστες 
καταστροφές και απώλειες στον 
Συριακό λαό και την οικονομία του.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα, σχεδόν 21 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, και 
εν μέρει ως αποτέλεσμα, μέχρι το 
2019 η οικονομική δραστηριότητα 
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Σπάνια

Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα

Κύπρος
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ΣΥΡΙΑ

Θεσμική μορφή: 
Μονοκομματική 
Ήμιπροεδρική Δημοκρατία

Πρωτεύουσα: Δαμασκός

Πληθυσμός (εκτίμηση 2021): 
26,908,000

Πυκνότητα (άτομο ανά 
χιλιόμετρο): 95 κατ./km2

Επιφάνεια: 185.180 km²

Νόμισμα: Λίρα Συρίας

Περιφέρειες: 14 επαρχίες 
χωρισμένες σε 65 περιφέρειες

Επίσημη γλώσσα: Αραβικά

Επίσημη θρησκεία: Καμία
στη Συρία είχε συρρικνωθεί 
περισσότερο από 50% σε σύγκριση 
με το 2010.
Ή έλλειψη μόνιμης πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, 
την εκπαίδευση, τη στέγαση 
και την τροφή έχει επιδεινώσει 
τις συνέπειες της σύγκρουσης 
και έχει ωθήσει εκατομμύρια 
ανθρώπους στην ανεργία, τον 
εκτοπισμό και τη φτώχεια. Με ένα 
σοβαρά υποβαθμισμένο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης, οι Σύριοι 
παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτοι 
σε πρόσθετες πλήξεις, όπως είναι η 
πανδημία COVID-19 που βρίσκεται 
σε εξέλιξη.
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Τουρκία

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ
Ο Raed κατάγεται από το Idlib, της 
βορειοδυτικής Συρίας, όπου ζούσε 
με τον πατέρα του ακόμη και μετά 
το ξέσπασμα του πολέμου. Το 2018, 
η οικογένειά του μετακόμισε σε 
άλλη πόλη και βρήκε προστασία 
σε έναν καταυλισμό προσφύγων 
στην περιοχή Mahart Al-ehwan. 
Αναγκάστηκαν από τον στρατό να 
εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους 
και μετά από λίγους μήνες το σπίτι 
στο οποίο ζούσαν καταστράφηκε 
από τις στρατιωτικές δυνάμεις.
Ο πατέρας του είχε στην κατοχή 
του ένα κομμάτι γης όσο ζούσε 
ακόμα στον προσφυγικό 
καταυλισμό. Καλλιεργούσε κριθάρι 

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ RAED ΑΠΟ ΤΉ ΣΥΡΙΑ ΣΤΉ 
ΣΑΜΟ

και σιτάρι και τα πουλούσε στην 
αγορά. Ο πατέρας του Raed 
ταξίδευε συχνά στη Δαμασκό 
και το Λίβανο για δουλειά, αλλά 
ο ίδιος δεν γνώριζε τη φύση της 
εργασίας του πατέρα του. Μετά 
από 5-6 χρόνια, ο πατέρας του 
έφυγε από τη Συρία για δουλειά 
και μετακόμισε στην Τουρκία για 
περίπου 1 χρόνο. Το μόνο που ήξερε 
ο Raed ήταν ότι όσο βρισκόταν 
στην Τουρκία, έστελνε χρήματα 
για να συντηρήσει την οικογένειά 
του. Ο Raed εγκατέλειψε το 
σχολείο σε πολύ μικρή ηλικία, 
επειδή βοηθούσε τη μητέρα του 
στις αγροτικές εργασίες και στα 
χωράφια.

              

              

Κύπρος
Συρία
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ΤΑΞΙΔΙ

ΑΦΙΞΉ

ΣΥΡΙΑ

Το 2018, ο Raed αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τον καταυλισμό 
και μετακόμισε στην 
Κωνσταντινούπολη για να 
εργαστεί. Μπήκε στην Τουρκία 
με τα πόδια, με τη βοήθεια ενός 
διακινητή, διασχίζοντας τα 
επικίνδυνα Τουρκο - Συριακά 
σύνορα. Στην Κωνσταντινούπολη 
εργάστηκε ως ράφτης για ένα 
χρόνο, ο στόχος του όμως 
ήταν να φτάσει στην Ευρώπη. 
Ένας λαθρέμπορος σχεδίασε 
το ταξίδι του στην Κύπρο και 
τον πήγε στο αεροδρόμιο της 
Κωνσταντινούπολης ώστε να 
ταξιδέψει προς τις κατεχόμενες 
περιοχές της Κύπρου.

Οταν έφτασε στις κατεχόμενες 
περιοχές της Κύπρου, περπάτησε 
μέσα από τις ελεγχόμενες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία 
περιοχές και ζήτησε τη βοήθεια 
της αστυνομίας. Ο Raed ζήτησε 
να μεταφερθεί στο Βέλγιο, όπου 
διαμένει σήμερα ο μεγαλύτερος 
αδελφός του.
Ιστορία/Ονειρο
Ο Ραέντ άφησε τα πάντα πίσω 
του, συμπεριλαμβανομένης της 
οικογένειας και των φίλων του. 
Ή επιδείνωση των συνθηκών της 
συριακής σύγκρουσης τον ώθησε 
να εγκαταλείψει τη γενέτειρά 
του. Αντιμετώπισε πολλές 
προκλήσεις και εμπόδια κατά 
τη διάρκεια της παιδικής του 
ηλικίας, όπως το να εγκαταλείψει 
το σχολείο και να δει το σπίτι του 
να καταστρέφεται. Του αξίζει 
ένα καλύτερο μέλλον, γι' αυτό 
και αποφάσισε να ζητήσει άσυλο 
στην Ευρώπη. Ονειρεύεται ένα 
ασφαλές σπίτι και επιθυμεί να 
επανενωθεί με την οικογένειά 
του.



22

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Ή ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΉ ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΉΡΉΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΉΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ή εντεινόμενη φτώχεια και η αδυναμία να συντηρήσει κανείς την οικογένειά 
του είναι οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες μετανάστευσης των Σύριων προς την 
Ευρώπη.
Πολλοί άνθρωποι ανέφεραν ότι αγωνίζονται να καλύψουν βασικές ανάγκες και 
παράλληλα δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ένα ασφαλές καταφύγιο 
λόγω του εμφυλίου πολέμου. Αυτό, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ευκαιριών 
βιοπορισμού και πρόσβασης στην επίσημη αγορά εργασίας, οι οποίες τους 
εκθέτουν σε εργασιακή και παιδική εκμετάλλευση αλλά και σε μη ασφαλή 
συνθήκες σε εργασιακό περιβάλλον.
Ο πληθυσμός της χώρας, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα διεθνή προγράμματα 
βοήθειας.
Ή χρόνια έλλειψη κεφαλαίων όμως, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση 
και προβλήματα. Οι περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης είναι κοινό πρόβλημα 
για τους Σύριους πρόσφυγες, οι οποίοι πριν από τον πόλεμο απολάμβαναν 
δωρεάν και υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση. 
Αυτοί οι παράγοντες ώθησης έχουν τις ρίζες τους στον συνεχιζόμενο πόλεμο, ο 
οποίος αποδυνάμωσε τις κοινωνικές, οικονομικές και ασφαλιστικές βάσεις της 
χώρας.

Το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας δεκαετίας εμφύλιων συγκρούσεων στη Συρία 
οδήγησε τους πολίτες να ζουν σε άθλιες συνθήκες, τροφοδοτώντας τη μαζική 
εκτόπιση, την αίσθηση της απελπισίας και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι 
Σύριοι αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής όπως 
την Τουρκία, το Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία, αλλά και στην Ευρώπη.

ΤΉΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΉΤΉΣΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΧΏΡΑ ΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μεταξύ των παραγόντων ώθησης τους για μετανάστευση, οι Σύριοι ανέφεραν 
την ευκαιρία να αναζητήσουν καταφύγιο σε μια ασφαλή χώρα με καλύτερο 
βιοτικό επίπεδο, αξιόπιστη σε είδη πρώτης ανάγκης όπως η τροφή και το νερό 
και πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η πρόνοια και η 
υγειονομική περίθαλψη.
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ RAED
Ο Raed άφησε τα πάντα πίσω του, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας 
και των φίλων του. Ή επιδείνωση των συνθηκών στη συριακή σύγκρουση τον 
ώθησαν να εγκαταλείψει την πόλη του. Αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις και 
εμπόδια κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάλειψης του σχολείου και της καταστροφής του σπιτιού της. Του 
αξίζει ένα καλύτερο μέλλον, γι’ αυτό αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην 
Ευρώπη. Ονειρεύεται ένα ασφαλές σπίτι και επιθυμεί να επανενωθεί με την 
οικογένειά του.

ΣΥΡΙΑ

ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΣΠΙΤΙ

ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ 

ΜΕΛΛΟΝ

ΕΠΑΝΕΝΏΘΕΙ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 

   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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@FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

@fab_together

CIDIS

WHY FA.B! 
FA.B! Family Based care for children in 
migration is a project aimed at supporting 
the improvement and expansion of 
alternative family-based care system for 
Unaccompanied Migrant Children (UMC) 
in five European frontline Mediterranean 
Countries.

THE PROJECT AIMS AT

- Expand use of alternative family-
based care for unaccompanied children 
providing suitable assistance, tailored to 
their individual needs.
- Equip care givers, professionals and 
social workers with the knowledge and 
skills to better understand the young 
migrants’needs and vulnerabilities and 
develop trusting relationships. 
- Inform young migrants on their rights, on 
opportunities to access family-based care 
and generally support their empowerment. 
- Improve the quality of national and local 
reception systems for UMC. 

In the long term, FA.B! aims at expanding 
family based care system that will support 
the well-being of children arriving in 
Europe alone.

AMIF-2016-AG-INTE

everyone deserves 
AFFECTION AND support

in GROWING into 
adulthood

#FABtogether
#MigrationEU

#AMIF

www.fabtogether.net

A EUROPEAN PROJECT @FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

LEARN MORE ABOUT
FAMILY BASED CARE FOR 

YOUNG UNACCOMPANIED 
MIGRANTS AND FA.B! ACTIONS

@fab_together

“This brochure was funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund.”

“The content of this brochure represents the views 
of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the 

information it contains.”

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑ.Β! ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


