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Τρίτη, 06/10/2015 | Κόσμος

Επτά βασικούς παράγοντες εντόπισε η Ύπατη Αρμοστεία (Υ.Α.) του ΟΗΕ ως υπεύθυνους για την τεράστια αύξηση των προσφυγικών ροών προς την
Ευρώπη.

 
Κατ' αρχάς η εμβάθυνση της φτώχειας και το υψηλό κόστος διαβίωσης στις χώρες που φιλοξενούν σύρους πρόσφυγες (εκτός από την Τουρκία) _
Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτο και Ιράκ _ αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες αναζήτησης ασύλου σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά, οι Σύροι στην Αίγυπτο λένε
ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποπληρώσουν ενοίκια, να διαχειριστούν χρέη και να καλύψουν βασικές ανάγκες. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν
στο Λίβανο και την Ιορδανία όπου η συντήρηση των οικογενειών των προσφύγων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
 
Παράλληλα, στις χώρες αυτές, παρατηρείται έλλειψη στις ευκαιρίες βιοπορισμού ως αποτέλεσμα της μαζικής άφιξης Σύρων. Επομένως, πολλοί
πρόσφυγες οδηγούνται σε παράτυπη απασχόληση στην οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι, όχι μόνο εκμετάλλευσης από τον εργοδότη αλλά και κυρώσεων
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από το κράτος. Επιπλέον, σύμφωνα με νέους κανονισμούς στο Λίβανο, κατά την ανανέωση του
καθεστώτος παραμονής τους, οι πρόσφυγες θα πρέπει να υπογράφουν δήλωση ότι δεν θα
εργαστούν.
 
Οι ελλείψεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν άλλο ένα αίτιο αναζήτησης νέου
τόπου διαμονής. Συγκεκριμένα, έγιναν περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια για χιλιάδες πρόσφυγες,
ενώ παρατηρείται και σημαντική μείωση της πρόσβασης στην περίθαλψη. Για τον λόγο αυτό, πολλοί
Σύροι αναγκάζονται να καταφύγουν στην επαιτεία, την παιδική εργασία και την αυξημένη λήψη
δανείων για να τα βγάλουν πέρα.
 
Τέταρτον, έχει δυσκολέψει η παροχή ασύλου. Στον Λίβανο, για παράδειγμα, νέοι κανονισμοί έχουν
καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση στο άσυλο για τους Σύρους, ενώ όσοι πρόσφυγες
βρίσκονται ήδη στην χώρα οφείλουν να πληρώνουν 200 δολάρια ετησίως.
 
Επιπλέον, στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ιράκ παρουσιάζονται περιορισμένες

ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες, οι οποίοι πριν τον πόλεμο απολάμβαναν δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση στη Συρία. Περίπου
90.000 παιδιά σχολικής ηλικίας από τη Συρία δεν λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση, εκ των οποίων μόνο 30.000 έχουν πρόσβαση σε άτυπη παιδεία. Οι
πρόσφυγες στερούνται εντελώς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη γενιά να χάνει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
 
Έκτον, το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στο Ιράκ οδηγεί στον εκτοπισμό Σύρων και Ιρακινών από το Ιράκ. Πολλοί εξ' αυτών που φεύγουν από
τη χώρα ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και η σωματική τους ακεραιότητα απειλείται από το Ισλαμικό Κράτος.
 
Τέλος, η απώλεια της ελπίδας είναι ανάμεσα στις βασικές αιτίες καθώς ο εμφύλιος της Συρίας, που διανύει πλέον το πέμπτο έτος, δεν φέρει κανένα
σημάδι σύντομης επίλυσης. Ολοένα και περισσότεροι εκτοπισμένοι Σύροι κυριαρχούνται από αισθήματα απελπισίας και απόγνωσης, εφόσον ο
πόλεμος δεν φαίνεται ότι θα λήξει σύντομα και ο επαναπατρισμός φαντάζει απίθανος στα επόμενα χρόνια. Έτσι, πολλοί επιλέγουν να μεταναστεύσουν
μακρύτερα αφού οι χώρες που συνορεύουν με την πατρίδα τους δεν τους εξασφαλίσουν ένα υποσχόμενο μέλλον.
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28/06/17 - 06:48
SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...
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18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές

(/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-

liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

13/06/17 - 07:13
Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...
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