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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ανάδοχοι είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή των ασυνόδευτων 
παιδιών που μεταναστεύουν -παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι 
τους και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι χωρίς κανέναν ενήλικα που να μπορεί να 
αναλάβει ευθύνη για εκείνα. 

Εάν το παιδί σας έχει μεγαλώσει στο Αφγανιστάν ή έχει περάσει ένα σημαντικό μέρος 
της ζωής του στη χώρα αυτή, αυτό το ενημερωτικό έντυπο θα σας βοηθήσει να 
προετοιμαστείτε για την υποδοχή και τη φροντίδα του. Το ενημερωτικό έντυπο έχει 
σχεδιαστεί για να πάρετε μια πρώτη εικόνα για το Αφγανιστάν θεωρώντας ότι θα 
αναπτύξετε περαιτέρω τις γνώσεις σας μέσω της έρευνας και των αλληλεπιδράσεων 
με το παιδί που φροντίζετε.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ; 

Τα ασυνόδευτα παιδιά και οι νέοι μετανάστες από το Αφγανιστάν μπορεί να εγκατέλειψαν 
τη χώρα τους για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι πολύπλοκοι και πιθανόν μοναδικοί 
για κάθε παιδί. Είναι σημαντικό να μην κάνουμε υποθέσεις γιατί ένα παιδί εγκατέλειψε 
τη χώρα του, αντίθετα να προωθούμε τον διάλογο (εάν αποδίδει και δεν ενοχλεί το 
παιδί) για να κατανοήσουμε τη δική του πλευρά. 

Να θυμάστε ότι το παιδί μπορεί ήδη να κλήθηκε να αφηγηθεί την ιστορία του σε 
διάφορους ανθρώπους πριν από εσάς και έτσι να μην θέλει να το κάνει ξανά. 

Το Αφγανιστάν έχει περάσει πολλές δεκαετίες συγκρούσεων, εμφύλιου πολέμου και 
πολιτικής αστάθειας. Στη διάρκεια της κυριαρχίας των Ταλιμπάν, επιβλήθηκαν αυστηροί 
θρησκευτικοί νόμοι με σοβαρές ποινές σε όλους τους παραβάτες. Από τη στιγμή της 
ανατροπής των κανονισμών των Ταλιμπάν το 2001, η χώρα χαρακτηρίστηκε από 
υψηλά επίπεδα διαφθοράς, τρομοκρατίας, φτώχειας και παιδικού υποσιτισμού. Αγόρια 
και νεαροί άνδρες κινδυνεύουν να στρατολογηθούν στον πόλεμο ή να καταστούν 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βιώνουν τη βία και τις συγκρούσεις εξακολουθούν 
να ζουν σε καταυλισμούς μέσα στη χώρα. Πολλοί άλλοι βρίσκονται σε καταυλισμούς 
σε γειτονικές χώρες, κυρίως στο Πακιστάν και στο Ιράν. 

Τα παιδιά από το Αφγανιστάν που φτάνουν στην Ευρώπη είναι κυρίως (αν και όχι 
πάντα) αγόρια, οι οικογένειες των οποίων πήραν τη δύσκολη απόφαση να τα στείλουν 
μακριά για την ασφάλειά τους. Δεν έχουν έρθει όλοι απευθείας από τα σπίτια τους στο 
Αφγανιστάν. Κάποιοι έχουν ζήσει ή γεννηθεί στο Πακιστάν ή στο Ιράν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  

Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα στην Κεντρική Ασία. Συνορεύει με 
το Ιράν στα δυτικά, με το Πακιστάν στα νοτιοανατολικά και με  
το Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν στα βόρεια.  
Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη είναι η Καμπούλ και  

ο πληθυσμός του εκτιμάται σε περισσότερα από 32 εκατομμύρια, με περίπου 3 
εκατομμύρια εξ’ αυτών να ζουν ως πρόσφυγες στο Πακιστάν και το Ιράν. 

Το Αφγανιστάν έχει απίστευτη ιστορία, καθώς υπήρξε η πατρίδα πολυάριθμων λαών 
στη διάρκεια των αιώνων, λόγω της θέσης του ως σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Αφγανιστάν κατοικείται από ανθρώπους για τουλάχιστον 
50.000 χρόνια και οι πρώτες γνωστές ελαιογραφίες του κόσμου δημιουργήθηκαν στις 
σπηλιές του Μπαμιγιάν.

Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που απαρτίζεται από πολλές διαφορετικές εθνοτικές 
ομάδες με πολλές περιοχές της χώρας να έχουν τη δική τους κουλτούρα. Το τοπίο του 
Αφγανιστάν ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και φιλοξενεί πολλά όμορφα φυσικά πάρκα και 
ιστορικές τοποθεσίες (μερικές εξ’ αυτών έχουν υποστεί δυστυχώς ζημιές στη διάρκεια 
των συγκρούσεων). 

Το Αφγανιστάν έχει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και κρύους χειμώνες, ενώ μερικές 
περιοχές βιώνουν και μεγάλες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της χώρας 
είναι ξηρά και υπήρχε εκτεταμένη ξηρασία τα τελευταία χρόνια. Σεισμοί μικρής έντασης 
είναι εξαιρετικά συνηθισμένο φαινόμενο.
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ΓΛΩΣΣΑ  
Το Αφγανιστάν είναι μια πολυπολιτισμική χώρα με δύο επίσημες γλώσσες, τα νταρί και 
τα παστού. Τα νταρί (παλαιότερα γνωστά ως φαρσί) ομιλούνται από το 77% του 
πληθυσμού και τα παστού από το 48%. Άλλες ομιλούμενες γλώσσες είναι τα αραβικά, 
τα νουριστάνι και τα ουζμπέκι.

Εκτιμάται ότι το Αφγανιστάν φιλοξενεί περισσότερες από 40 μειονοτικές γλώσσες με 
περίπου 200 διαφορετικές διαλέκτους. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού 
καταλαβαίνει και μιλάει λίγα χίντι-ουρντού λόγω της δημοτικότητας των ταινιών και 
τραγουδιών του Μπόλιγουντ.  

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ   
Το Ισλάμ είναι η επίσημη κρατική θρησκεία του Αφγανιστάν. Το 99% των κατοίκων 
ασκούν το Ισλάμ και περίπου το 90% είναι Σουνίτες, ενώ οι υπόλοιποι είναι Σιίτες (οι 
Σουνίτες και οι Σιίτες είναι τα δύο μεγαλύτερα ισλαμικά δόγματα στον κόσμο. Ιστορικά, 
υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά τους). 

Για τους περισσότερους ανθρώπους στο Αφγανιστάν, το να είσαι μουσουλμάνος δεν 
είναι απλώς μια θρησκεία. Είναι τρόπος ζωής. Ωστόσο, ακόμη και οι άνθρωποι που 
υποστηρίζουν την ίδια θρησκευτική ομάδα το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους, 
ανάλογα με την ορθοδοξία της οικογένειάς τους, τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και 
πολλούς ακόμη παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης, την κοινωνική 
θέση και τις απόψεις των θρησκευτικών ηγετών τους. 

Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να μάθετε τι είναι σημαντικό για το παιδί που 
φροντίζετε αντί να υποθέτετε ότι θα τηρεί ορισμένες πρακτικές ή θα έχει ορισμένες 
αξίες και πεποιθήσεις.

Άλλες μειονοτικές θρησκείες στο Αφγανιστάν περιλαμβάνουν τον χριστιανισμό, τον 
ιουδαϊσμό, τον ζωροαστρισμό και τον ινδουισμό. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ   
Τα αφγανικά νοικοκυριά είναι συνήθως μεγάλα και συνυπάρχουν πολλές γενιές. Είναι 
έθιμο οι γυναίκες να μετακομίζουν στο σπίτι του συζύγου τους μετά τον γάμο. Οι νέοι 
τείνουν να ζουν με τους γονείς τους μέχρι να παντρευτούν. 

Οι γονείς έχουν ισχυρή εξουσία και οι περισσότεροι νέοι σέβονται τους γονείς και τους 
συγγενείς τους, συμμορφώνονται με τις επιθυμίες τους και θεωρούν καθήκον τους να 
τους φροντίζουν όταν γερνούν.   

Η κοινωνική ζωή τείνει να περιστρέφεται γύρω από την επίσκεψη συγγενών και οι νέοι 
περιτριγυρίζονται πάντοτε από μέλη της οικογένειάς τους. Σε όλο το Αφγανιστάν,  
τα οικογενειακά θέματα τείνουν να παραμένουν ιδιωτικά, καθώς η γνώση των 
οικογενειακών θεμάτων από την κοινότητα μπορεί να προκαλέσει ντροπή στο 
νοικοκυριό.

Παρότι υπάρχουν γυναίκες στο κοινοβούλιο και ορισμένες γυναίκες επιχειρηματίες 
καθώς και γυναίκες που εργάζονται πλάι στους άνδρες στα χωράφια, σε γενικές 
γραμμές οι Αφγανές γυναίκες έχουν πολύ λιγότερη ελευθερία από τους άνδρες. 
Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το ποσό συντηρητική και/ή θρήσκα είναι η οικογένεια, 
καθώς και από άλλους παράγοντες όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η αφγανική νομοθεσία ορίζει τα 16 ως νόμιμη ηλικία γάμου για τα κορίτσια και 18 για 
τα αγόρια, ωστόσο οι γάμοι παιδιών είναι ευρέως διαδεδομένοι τόσο στις αγροτικές 
όσο και στις αστικές περιοχές. Οι καταναγκαστικοί γάμοι εξακολουθούν να υφίστανται 
σε ορισμένα μέρη του Αφγανιστάν, όπως και «δολοφονίες τιμής» όπου κορίτσια και 
γυναίκες δολοφονούνται από συγγενείς όταν προκαλούν «ντροπή» στην οικογένεια 
λόγω της σχέσης ή της συμπεριφοράς τους. Αυτές οι δολοφονίες τιμής δεν είναι 
χαρακτηριστικό του Ισλάμ, αλλά των πατριαρχικών κοινωνιών.

Ο νόμος για τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις στο Αφγανιστάν στερείται σαφήνειας, ωστόσο 
οι περισσότεροι ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί, τρανς) στη χώρα 
κρατούν κρυφά τα συναισθήματα και τις σχέσεις τους φοβούμενοι τις επιπτώσεις.  

Σε γενικές γραμμές, να θυμάστε ότι κάθε οικογένεια είναι διαφορετική: μην προβαίνετε 
σε υποθέσεις σχετικά με τις απόψεις ή τις συμπεριφορές του παιδιού γύρω από τις 
οικογενειακές ή κοινωνικές αξίες, αλλά κάντε ερωτήσεις (κατά περίπτωση). 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  

Το Αφγανιστάν διαθέτει μακρά ιστορία τέχνης, ιδίως σε ζωγραφική για μινιατούρες και 
ποίηση. Η ποίηση είναι δημοφιλής στο Αφγανιστάν και οι ρίζες της τοποθετούνται 
στην αρχαιότητα και χρονολογούνται από την ισλαμική κατάκτηση του 7ου αιώνα.  

Η μουσική κληρονομιά του Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα από περσικές 
και ινδικές μελωδίες και μοναδικούς ήχους από διάφορες εθνοτικές ομάδες του 
Αφγανιστάν. Το Αττάν θεωρείται ο εθνικός χορός του Αφγανιστάν. Τα παραδοσιακά 
τραγούδια και οι μπαλάντες εξακολουθούν να τραγουδιούνται ευρέως στην ύπαιθρο, 
ενώ η πιο «δημοφιλής» μουσική, όπως η μουσική ταινιών του Μπόλιγουντ, ακούγεται 
ιδίως σε αστικές περιοχές. 

Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο Αφγανιστάν μαζί με το 
κρίκετ. Ένα παραδοσιακό άθλημα είναι το kite fighting (χαρταετομαχίες) –αγόρια και 
νεαροί άνδρες πετούν μεγάλους χαρταετούς και προσπαθούν να ξεπεράσουν ο ένας 
τον άλλον και να σπάσουν το σκοινί του χαρταετού των αντιπάλων τους.

ΦΑΓΗΤΟ 

Τα περισσότερα κυρίως γεύματα αποτελούνται από ρύζι και κρέας, συνήθως αρνί, σε 
μια σάλτσα που μοιάζει με κάρυ. Τα δημοφιλή βότανα και μπαχαρικά είναι ο κόλιανδρος, 
το σαφράν, το μαύρο πιπέρι και το κάρδαμο.

Συνήθως, ένα στιφάδο κρέατος και λαχανικών περιέχει πατάτες, καρότα, γογγύλια, 
φασόλια και ρεβίθια. Ένα δημοφιλές πιάτο είναι οι μελιτζάνες, τηγανιτές και σερβιρισμένες 
σε σάλτσα ντομάτας με γιαούρτι στην κορυφή. Τα κεμπάπ (σουβλάκια κρέατος) είναι 
επίσης πολύ δημοφιλή στο Αφγανιστάν.

Το ψωμί στο Αφγανιστάν ή αλλιώς  
ναάν είναι ένα βασικό φαγητό, μαζί με 
άλλα είδη τοπικών ψωμιών. Το πρωινό 
είναι κατά κανόνα αλμυρό. Οι άνθρωποι 
συνηθίζουν να πίνουν μαύρο ή πράσινο 
τσάι. Το επιδόρπιο αποτελείται συνήθως 
μόνο από φρούτα. 

Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι τρώνε 
μόνο κρέας χαλάλ, το οποίο σημαίνει ότι 
το ζώο σφαγιάζεται με τρόπο αποδεκτό 
από το Ισλάμ. Το Ισλάμ απαγορεύει την 
κατανάλωση χοιρινού και αλκοόλ.
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Η προετοιμασία των σωστών γευμάτων μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να αισθανθεί 
ευπρόσδεκτο στο σπίτι σας. Είναι καλύτερο να μην υποθέτουμε και αντ’ αυτού να 
μαθαίνουμε τι αρέσει στο παιδί να τρώει. Ένα πράγμα είναι πιθανό –τα περισσότερα 
παιδιά από τη Μέση Ανατολή θα παραξενευτούν εάν τους δοθεί κρύο φαγητό για το 
μεσημεριανό τους γεύμα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η άφιξη σε μια νέα χώρα μπορεί να συνεπάγεται ισχυρό πολιτισμικό σοκ και να 
χρειαστεί μεγάλη προσαρμογή. Το παιδί που φροντίζετε θα χρειαστεί τη στήριξή σας, 
καθώς συμβαδίζει με το νέο περιβάλλον, τις δύσκολες εμπειρίες, τις απώλειες και το 
αβέβαιο μέλλον.

Για τα παιδιά από το Αφγανιστάν που φτάνουν στην Ευρώπη, οι διαφορές μπορεί να 
είναι τεράστιες: παρότι βρίσκονται πλέον σε κατάσταση σχετικής ειρήνης και 
ασφάλειας, ο τρόπος ζωής και οι αξίες της χώρας σας μπορεί να τα ενοχλήσουν ή να 
τους προκαλέσουν σύγχυση. Για παράδειγμα, οι Αφγανοί νέοι μπορεί να δουν για 
πρώτη φορά μέσα ενημέρωσης και διαφημίσεις που δείχνουν γυμνό, ρομάντζο και σεξ.

Οι νεαροί μπορεί να βιώσουν αντικρουόμενα συναισθήματα. Ορισμένοι μπορεί να 
αγκαλιάσουν τη νέα τους κουλτούρα και να απορρίψουν τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων 
τους, ενώ άλλοι μπορεί να διατηρήσουν έντονα τις υφιστάμενες πολιτισμικές/
θρησκευτικές αντιλήψεις τους ως μέσο σύνδεσης με τη χώρα και την κοινότητά τους. 
Καμία προσέγγιση δεν είναι σωστή ή λάθος, και οι δύο πρέπει να γίνονται σεβαστές. 

Είναι σημαντικό να διατηρείτε την επικοινωνία ανοιχτή με το παιδί σας για να καταλάβετε 
τις ανάγκες του. Το να ενημερωθείτε για την κουλτούρα του, στηρίζει και τη δική σας 
συμπεριφορά. Είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσετε διάλογο με τα παιδιά σας (εάν είναι 
απαραίτητο και δεν ενοχλεί το παιδί) για να τα βοηθήσετε να εγκατασταθούν στο σπίτι σας.

Το παρόν φυλλάδιο έχει προσαρμοστεί, με την άδεια, από το πρωτότυπο κείμενο της Elaine Fursland που 
δημοσιεύθηκε από την BAAF (τώρα CoramBaaf) το 2008. Η προσαρμογή του κειμένου πραγματοποιήθηκε 
από την Henrietta Bond και τον ΔΟΜ το 2019 στο πλαίσιο του έργου Αναδοχή Πέρα από τα Σύνορα (FAB).

Οι γνώμες που εκφράζονται στην έκθεση ανήκουν στους συντάκτες και δεν αντανακλούν απαραίτητα 
τις απόψεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται 
και η παρουσίαση του υλικού σε όλη την έκθεση δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώσης 
σε καμία περίπτωση εκ μέρους του ΔΟΜ όσον αφορά το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, 
επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών της ή όσον αφορά τα σύνορα ή τα όρια τους.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και τελεί 
υπό την αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη 
χρήση που ενδέχεται να γίνει των πληροφοριών που περιέχει.

Το παρόν έγγραφο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο επίσημης επιμέλειας από το Τμήμα Εκδόσεων του ΔΟΜ.
_____________________________________________
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