Додаток 1

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
Міграція – це процес переміщення або через міжнародні кордони, або в межах однієї країни, що
передбачає будь-які пересування людей, незалежно від причин. Дати визначення терміна
«мігрант» не так легко. За даними Європейського комітету з питань міграції, цей термін
використовують «для позначення, залежно від контексту, емігрантів, мігрантів, що
повертаються назад у свою країну, іммігрантів, біженців, переселенців та осіб з числа
іммігрантів і/або членів етнічної національні меншості, яка утворилася через імміграцію». У разі
добровільної міграції люди залишають свої домівки за власним бажанням. Вимушена міграція,
переважно, спричинена такими «факторами тяжіння», як переслідування, війна або голод,
коли люди хочуть уникнути порушень своїх основоположних прав. Для Управління Верховного
Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, біженці та шукачі притулку
становлять окрему групу людей, тому що вони залишили свої будинки, щоб врятувати своє
життя або зберегти свої свободи. Вимушені переселенці (внутрішньо переміщені особи, ВПО) в
межах своєї країни – це люди, «яких змусили або зобов’язали втекти або покинути свої будинки
чи місця постійного проживання, зокрема в результаті або з метою уникнення збройного
конфлікту, масових проявів насильства, порушень прав людини або природних чи техногенних
катастроф, та які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів». Серед мігрантів
загальна кількість біженців наприкінці 2010 року становила 1,6 мільйона людей. Щороку ця
кількість зростає.
Починаючи з 2014 р. численні внутрішні переселення в Україні, спричинені анексією Криму та
воєнними діями на Донбасі, мають вимушений характер. За інформацією Міжвідомчого
координаційного штабу з питань соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб,
станом на 20 липня 2016 року з непідконтрольних уряду територій до інших регіонів України
переміщено 1 мільйон 29 тисяч 571 особу, у тому числі з Донецької і Луганської областей 1
мільйон 7 тисяч 112 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 22 тисячі 459 осіб,
серед яких 170 тисяч 581 дитина та 495 тисяч 93 особи з інвалідністю та похилого віку.
(Джерело: Про терміни: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас». –
Рада Європи, м. Страсбург: https://www.coe.int/uk/web/compass/migration - - Про Україну: Міграція
в Україні: факти і цифри: http://iom.org.ua/sites/default/ﬁles/ﬀ_ukr_21_10_press.pdf)
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