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Tanulási célok

A menekültek, a migráció és a menedék kifejezések megértéséhez érdemes tisztázni néhány alapfogalmat. 

A „menekült” szót gyakran használják gyűjtőfogalomként a háború, erőszak vagy üldöztetés miatt lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek megnevezésére. 

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek azonban különböző kategóriákba sorolhatók, és mindegyik esetében 
sajátos szükségletekről beszélhetünk. Ennek az összetett témának a jobb megértéséhez fontos, hogy pontosan 
átlássuk, mit is fednek le ezek a kategóriák. 

Olvassa el az alábbi, fontossági sorrendben szereplő fogalommeghatározásokat felülről lefelé, és 
használja azokat minden alkalommal, amikor a menekültek, a menekültügy és a migráció témájának 
tanításakor felmerülnek.

Menekültek

A menekültek olyan személyek, akik háború, erőszak, konfliktus vagy 
üldöztetés elől menekültek el a hazájukból, és legalább egy nemzetközi 
határt átléptek, hogy egy másik országban biztonságra leljenek. A 
menekültek ismét kockázatnak lennének kitéve, ha hazatérnének.
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Migránsok

A menekültekhez hasonlóan a migránsok is olyan személyek, akik másik 
országba költöztek. A költözés azonban más okból történik. A migránsok 
háborútól, erőszaktól, konfliktustól vagy üldöztetéstől eltérő okokból 
költöznek másik országba. Egy migráns anélkül térhet vissza a hazájába, 
hogy közvetlen veszélynek lenne kitéve.

Menedékkérők

A menedékkérők olyan személyek, akik konfliktusokból és üldöztetésből 
adódóan nemzetközi védelmet kérnek. A menekültekhez hasonlóan 
egy másik országban tartózkodnak, de még bizonyítaniuk kell, hogy 
megalapozott okból menekültek el a hazájukból. Az eljárás során a fogadó 
ország tisztviselői megvizsgálják, hogy a menedékkérő kérelme hiteles-e, 
és eldöntik, hogy a fogadó ország elismeri-e őket menekültként, vagy más 
védelmi jogállást kapnak-e.

Belső menekültek

A menekültekhez hasonlóan a belső menekültek is háború, erőszak, 
konfliktus vagy üldöztetés elől menekülnek. A belső menekültek azonban 
nem léptek át nemzetközi határokat, hogy biztonságos helyet keressenek 
maguknak. Továbbra is a saját országukban tartózkodnak, de egy másik 
területre költöztek. Ők is veszélybe kerülhetnek, ha visszatérnek az 
otthonukba – csakúgy, mint a menekültek.

Hontalan személyek

A hontalan személyek egyetlen ország állampolgárságával sem 
rendelkeznek.

Visszatérők

A visszatérők azok, akik lakóhelyük elhagyása után tértek haza.
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Ezt a tananyagcsomagot az alábbiak közösen készítették:

Kísérő nélküli kiskorúak

Mindkét szülőtől elválasztott gyermekek, vagy olyan gyermekek, akikről 
nem gondoskodik olyan felnőtt, aki jogszabályok vagy szokások alapján 
felelős lenne az ellátásukért.

UNHCR

Az UNHCR – az ENSZ menekültügyi hivatala – védelmezi a konfliktus és 
üldöztetés miatt menekülésre kényszerült személyeket. Az UNHCR több 
mint 130 országban van jelen, több millió ember védelmében lép fel 
életmentő támogatással, biztonságosan védelmezve az alapvető emberi 
jogokat és segítve őket a jobb jövő kiépítésében.

UNICEF

Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjának rövidítése. A szervezet eredeti 
neve „United Nations, International Emergency Fund” (Egyesült Nemzetek, 
Nemzetközi Szükséghelyzeti Alap) volt. A rövidítés ebből az elnevezésből 
származik. Az UNICEF valamennyi gyermek jogait és jóllétét előmozdítja. 
Partnereinkkel együtt 190 országban és területen tevékenykedünk 
annak érdekében, hogy a gyermekek jogai iránti elkötelezettséget 
gyakorlati intézkedésekké alakítsuk, további erőfeszítéseket téve a 
legkiszolgáltatottabb és legkirekesztettebb gyermekek elérésére.

Európai Unió

Az EU 27 európai ország – úgynevezett tagállamok – közötti partnerség. 
Tagjai úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket egy jobb jövő megteremtése 
érdekében. Az uniós országok szorosan együttműködnek abból a célból, 
hogy valamennyi polgáruk életét jobbá tegyék, egyúttal azonban 
tiszteletben tartják az egyes országok egyedi kultúráját és hagyományait. 
Az EU-ban több mint 446 millió ember él – ez a világ népessége mintegy 
6 %-ának felel meg. Az EU tagállamainak állampolgárai egyben az 
Európai Unió polgárai is.
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