
Σύσταση 1652 (2004)
Εκπαίδευση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων1

1. Το καθεστώς των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων είναι εξαιρετικό και προ-
σωρινό και πρέπει να περατούται με τον επαναπατρισμό, την ένταξη στη χώρα υποδοχής ή τη με -
τεγκατάσταση σε μια τρίτη χώρα. Κατά προτεραιότητα πρέπει να αποφασίζεται  ο τρόπος παύσης 
αυτού του καθεστώτος. Ανάλογα με την απόφαση πρέπει για κάθε περίπτωση να υιοθετούνται 
ρυθμίσεις που αφορούν στην εκπαίδευση.

2. Για τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους είναι ουσιαστική και θεμελιώδης, 
ανάλογα με την ηλικία, η συνεχής και η επαγγελματική επιμόρφωση. Στόχος είναι η προετοιμασία 
τους για τη ζωή στην κοινωνία, την απασχόληση και την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, 
που είναι σημαντικές πτυχές για όλους όσους βιώνουν παρόμοια κατάσταση. Καθυστερώντας την 
απόφαση της επιλογής μεταξύ της εγκατάστασης και του επαναπατρισμού η προαναφερόμενη 
διαδικασία καθίσταται δυσκολότερη και πιο επίπονη.

3. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να αποτελέσει εργαλείο προστασίας και μέσο προαγωγής 
της ανοχής, της ειρήνης και της ρύθμισης των συγκρούσεων των αντιμαχόμενων κοινοτήτων, της 
ανάπτυξης των εννοιών της διαπολιτισμικής κατανόησης και διαλόγου, της ενεργούς συμβολής 
στη διατήρηση της ειρήνης και  της καταπολέμησης της χρήσης των προσφύγων ως πολιτικών 
ομήρων.

4. Εκτός από τη βασική εκπαίδευση οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι χρειάζο-
νται ιδιαίτερη ψυχολογική φροντίδα, πολιτισμική καθοδήγηση και διδασκαλία γλωσσών. Οι ρυθ-
μίσεις αυτές προϋποθέτουν εκπαιδευτικούς ειδικά καταρτισμένους και κατάλληλο υλικό.

5. Είναι απαραίτητος ο συντονισμός της δράσης των αρχών της χώρας υποδοχής (και της το-
πικής κοινωνίας),  των επίσημων φορέων (Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, 
UNICEF, κλπ) και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα προ-
σφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων. 

6. Η εκπαίδευση των προσφύγων και  των εσωτερικά εκτοπισμένων απαιτεί σημαντικούς 
πόρους και διαρκή δέσμευση των κυβερνήσεων και των δωρητών. Όμως, πολύ συχνά παραγνω-
ρίζονται οι ανάγκες του αποκαλούμενου «ήπιου» τομέα. Η αποτελεσματική παρέμβαση σε έγκαι-
ρο στάδιο θα μπορούσε να μειώσει μακροπρόθεσμα το κόστος.

7. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση κατ’ επανάληψη ασχολήθηκε με την κατάσταση των προ-
σφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Η παρούσα σύσταση αποσκοπεί να προσελκύ-
σει περισσότερο την προσοχή στα προβλήματα και στον καθοριστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσής 
τους.

8. Όμως, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξεταστούν οι διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης 
των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κυρίως 
συγκεντρωμένοι στο Νότιο Καύκασο και στα Βαλκάνια. Στις μεταπολεμικές συνθήκες που επικρα-
τούν σ’ αυτές τις περιοχές η εκπαίδευση πρέπει να είναι πραγματιστική και διαφορετική από αυ-
τήν που παρέχεται στις ασφαλείς και ευημερούσες κοινωνίες.

9. Η Συνέλευση συστήνει στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει τα κράτη μέλη: 
i) να εξετάσουν κατά προτεραιότητα το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων που διασφαλί-

1 Υιοθετήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή για τη Συνέλευση στις 2.3.2004. 
Απόδοση στην ελληνική και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 

Αθήνα. 
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ζουν την πρόσβαση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων2 στην εκπαίδευση3 εκκρε-
μούσης της διαρκούς λύσης είτε του εθελοντικού επαναπατρισμού είτε της τοπικής ένταξης,

ii) να σεβαστούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων και των 
εσωτερικά εκτοπισμένων στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πρόσφατων κα-
τευθυντήριων οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες,

iii) να τροποποιήσουν τις πρακτικές που καταστρατηγούν αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις,  
καθορίζοντας για παράδειγμα το περιεχόμενο της «νόμιμης διαμονής» στο πλαίσιο της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών αναγκών,

iv) να καταβάλουν προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών των προσφύ-
γων και των εσωτερικά εκτοπισμένων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής,

v) να διευκολύνουν την πρόσβαση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων στη 
διαρκή και επαγγελματική επιμόρφωση ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους και να τους προ-
σφέρουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή,

vi)  να λάβουν υπόψη την εκπαίδευση που έχουν ήδη ακολουθήσει οι πρόσφυγες και οι 
εσωτερικά εκτοπισμένοι,

vii) να επωμιστούν το συμπληρωματικό κόστος που συνεπάγονται η εκπαίδευση και η διδα-
σκαλία γλωσσών στους πρόσφυγες και  στους εσωτερικά εκτοπισμένους ώστε να προσφέρουν 
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε βιώσιμες συνθήκες στη χώρα κατα-
γωγής τους ή να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής, 

viii) να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς στις ειδικότερες ανάγκες εκπαίδευσης των προ-
σφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων.

10. Η Συνέλευση ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να: 
i) να μελετήσει πρότυπα εκπαίδευσης των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων σε 

τομείς κλειδιά όπως είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η αγωγή του πολίτη, η θρησκεία και η γλώσσα4,

2 Με την από 17.1.2005 απάντησή της προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υιοθετήθηκε κατά την 911 η 

συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών, η Επιτροπή Υπουργών διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
διαφέρουν νομικά οι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη έναντι των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπι -
σμένων. Ως προς τους πρόσφυγες η Επιτροπή Υπουργών αναφέρεται στο άρθρο 22 της Σύμβασης της Γενεύης για το  
Καθεστώς των Προσφύγων. Ως προς τους εσωτερικά εκτοπισμένους η Επιτροπή αναφέρεται στις Κατευθυντήριες Αρ-
χές  του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το  Συντονισμό της  Ανθρωπιστικής  Βοήθειας  στις  περι -
πτώσεις των εσωτερικά εκτοπισμένων και ειδικότερα στην Αρχή 23 που αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλίζουν οι  
αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών στους εσωτερικά εκτοπισμένους και ειδικότερα στα παιδιά πρόσβαση σε δωρεάν 
και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική τους ταυτότητα, τη γλώσσα και τη 
θρησκεία τους,  καθώς και  πρόσβαση σε  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης όταν  το  επιτρέπουν  οι  περι -
στάσεις. Οι προαναφερόμενες Αρχές διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη της  Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Νομικές Πτυχές του Εδαφικού Ασύλου, τους Πρόσφυγες και τους Ανιθαγενείς (CA-
HAR) κατά την 54η συνάντησή της (26-28.3.2003). Η Επιτροπή συζήτησε τη σημασία τους για το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
και φαίνεται ότι κάποιες έχουν ήδη ενσωματωθεί στα ισχύοντα δεσμευτικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

3 Με την από 17.1.2005 απάντησή της προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υιοθετήθηκε κατά την 911 η 

συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών, η Επιτροπή Υπουργών σημειώνει ότι το αίτημα της Συνέλευσης ικανοποιεί-
ται πλήρως στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παιδεία και την ανω-
τάτη εκπαίδευση. Αυτό το δικαίωμα εγγυάται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO για την ανα-
γνώριση των προσόντων στην Ευρώπη στον τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης   που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα στο 
κεφάλαιο VII με τον τίτλο «Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των εξο -
μοιούμενων με τους πρόσφυγες». Στο πλαίσιο του δικτύου ENIC ειδική δράση που ξεκίνησε το 1999 αφορούσε στην 
αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων.

4 Με την από 17.1.2005 απάντησή της προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υιοθετήθηκε κατά την 911 η 

συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών, η Επιτροπή Υπουργών εκφράζει την κατανόησή της για το αίτημα της Κοι-
νοβουλευτικής Συνέλευσης, αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει κατ’ αρχήν να ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες που έχουν 
αναληφθεί  στο  πλαίσιο  υλοποιούμενων  προγραμμάτων,  ειδικότερα  του  προγράμματος  «Εκπαίδευση  για  τη  
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» καθώς και οι εξελίξεις, εντός του 2005,  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
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ii) να ενσωματώσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισμένων σε ένα νέο διεπιστημονικό πρόγραμμα5,

iii) να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ύπατη Αρμοστεία του 
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, τη  UNICEF, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προκειμένου να επι-
λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι συγκε-
κριμένων  περιοχών  της  Ευρώπης  σε  θέματα  εκπαίδευσης6,  πολιτικής,  παροχής  υπηρεσιών 
πρόνοιας και υγείας αντίστοιχα.   

Έτους Ιθαγένειας μέσω της Εκπαίδευσης. Περαιτέρω, η Επιτροπή Υπουργών πιστεύει ότι το πρόγραμμα για τη «Νέα 
Διαπολιτισμική Πρόκληση της Εκπαίδευσης: θρησκευτική διαφορετικότητα και διάλογος στην Ευρώπη» και τα συμπε-
ράσματα της Διάσκεψης για τη Θρησκευτική Διάσταση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (που πραγματοποιήθηκε στο 
Όσλο από 6 έως 8 Ιουνίου 2004) μπορούν να συμβάλουν ανεκτίμητα στο ζήτημα αυτό. 

5 Με την από 17.1.2005 απάντησή της προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υιοθετήθηκε κατά την 911 η 

συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών, η Επιτροπή Υπουργών σημειώνει το αίτημα της Συνέλευσης για νέο διεπι -
στημονικό πρόγραμμα, αλλά εφιστά την προσοχή της στη ζωτικής σημασίας οριοθέτηση των ηλικιακών ομάδων που 
θα αφορά, καθώς είναι αποφασιστικό στοιχείο η σαφής διάκριση μεταξύ ενηλίκων και παιδιών σχολικής ηλικίας και  
στην περίπτωση των τελευταίων ο καθορισμός της σχετικής νομικής κατηγορίας.

6 Με την από 17.1.2005 απάντησή της προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υιοθετήθηκε κατά την 911 η 

συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών, η Επιτροπή Υπουργών εκφράζει συμπερασματικά την άποψη ότι το ακαν-
θώδες ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων δεν μπορεί να εξεταστεί χωριστά  
και πρέπει να προσεγγιστεί με τρόπο ολοκληρωμένο, ολιστικό και ποικιλόμορφο.
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