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Obiective de învățare 

Înțelegerea termenilor de refugiați, migrație și azil începe cu înțelegerea câtorva elemente de bază. 

Cuvântul „refugiat” este adesea folosit ca termen general pentru persoanele strămutate din cauza războiului, a 
violenței sau a persecuțiilor. 

Însă există diferite categorii de persoane strămutate, fiecare cu nevoi specifice. Este important să se înțeleagă ce 
anume înseamnă cu exactitudine aceste categorii, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a acestui subiect 
complex.

Citiți definițiile de mai jos, în ordine descrescătoare de sus în jos, și utilizați-le de fiecare dată când le 
discutați în cursul predării lecțiilor despre refugiați, azil și migrație.

Refugiați 

Refugiații sunt persoane care au fugit de război, violență, conflicte sau 
persecuții și au trecut cel puțin o frontieră internațională pentru a găsi 
adăpost într-o altă țară. Refugiații s-ar confrunta din nou cu riscuri dacă 
s-ar întoarce în țara lor de origine. 
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Migranți 

La fel ca refugiații, migranții sunt persoane care au plecat într-o altă țară. 
Motivul plecării lor este însă diferit. Migranții pleacă în altă țară din alte 
motive decât războiul, violența, conflictele sau persecuțiile. Un migrant 
s-ar putea întoarce în țara natală fără a se confrunta cu un pericol 
imediat. 

Solicitanți de azil 
Solicitanții de azil sunt persoane care solicită protecție internațională 
ca urmare a conflictelor și a persecuțiilor. La fel ca refugiații, aceștia 
se află într-o altă țară, însă trebuie să demonstreze că au motive 
întemeiate pentru a fugi din țara lor de origine. În cadrul acestei proceduri, 
funcționarii din țara-gazdă vor evalua dacă cererea solicitantului de azil 
este credibilă și dacă vor fi recunoscuți sau nu ca refugiați de către țara-
gazdă, sau dacă li se va acorda un alt statut de protecție. 

Persoane strămutate în interiorul țării (PSI) 

La fel ca refugiații, persoanele strămutate în interiorul țării au fugit de 
război, violență, conflicte sau persecuție. Totuși, persoanele strămutate 
în interiorul țării nu au trecut nicio frontieră internațională pentru a găsi 
adăpost. Sunt tot în țara lor, dar s-au mutat într-o altă zonă. La fel ca 
refugiații, aceste persoane ar putea fi expuse unor riscuri în cazul în care 
se întorc la casele lor. 

Apatrizi 

Persoane care nu au cetățenia niciunui stat. 

Persoane returnate 

Sunt persoane care s-au întors acasă după ce au fost strămutate. 
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Acest pachet de materiale didactice a fost coprodus de: 

Minori neînsoțiți (MN) 

Minori separați de ambii părinți sau care nu sunt luați în îngrijire de o 
persoană adultă care să fie responsabilă pentru aceștia prin lege sau prin 
practica statului în cauză. 

UNHCR 

UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, coordonează acțiunile 
internaționale pentru protejarea persoanelor forțate să fugă din cauza 
conflictelor și a persecuțiilor. UNHCR lucrează în peste 130 de țări, 
protejând milioane de persoane prin oferirea de sprijin vital, ocrotirea 
drepturilor fundamentale ale omului și sprijinirea acestor persoane pentru 
a construi un viitor mai bun. 

UNICEF 

este abrevierea pentru Fondul Națiunilor Unite pentru Copii. Abrevierea 
UNICEF derivă din prima denumire a organizației: „United Nations Interna-
tional Children’s Emergency Fund” (Fondul Internațional pentru Urgențe ale 
Copiilor al Națiunilor Unite). UNICEF promovează drepturile și bunăstarea 
fiecărui copil. Alături de partenerii noștri, activăm în 190 de țări și teritorii 
pentru a pune în practică angajamentul față de drepturile copiilor, punând 
un accent deosebit pe ajutorul acordat celor mai vulnerabili și excluși copii. 

Uniunea Europeană 

UE este un parteneriat între 27 de țări europene, cunoscute sub 
denumirea de state membre, care au decis să își unească forțele pentru a 
construi împreună un viitor mai bun. Statele membre ale UE colaborează 
strâns pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor lor, respectând în 
același timp cultura și tradițiile unice ale fiecărui stat. În UE locuiesc peste 
446 de milioane de persoane, adică aproximativ 6 % din populația lumii. 
Cetățenii statelor membre ale UE sunt și cetățeni ai Uniunii Europene. 
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