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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 Ιράκ 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 Ιράκ θεωρώντας ότι θα αναπτύξετε περαιτέρω τις 
γνώσεις σας μέσω της έρευνας και των αλληλεπιδράσεων με το παιδί που φροντίζετε.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΙΡΑΚ;

Τα ασυνόδευτα παιδιά και οι νέοι μετανάστες από το Ιράκ 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.  

Το Ιράκ έχει βιώσει πολέμους, βία και πολιτικές αναταραχές, καθώς και έλλειψη τροφής, 
νερού και βασικών υπηρεσιών για πολλά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, 
έχασαν το σπίτι τους ή ακόμη και τη ζωή τους. 

Τα περισσότερα παιδιά, εάν όχι όλα, που φτάνουν ασυνόδευτα στην Ευρώπη από το 
Ιράκ είναι αγόρια. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΚ 

Βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, συνορεύει με την Τουρκία, τη 
Συρία, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράν. 
Το Ιράκ είναι κατά κύριο λόγο μουσουλμανική χώρα. Ο πληθυσμός 
του υπολογίζεται σε 40 εκατομμύρια. Η πρωτεύουσα, η Βαγδάτη, 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του αραβικού κόσμου. 

Το Ιράκ είναι μια όμορφη γραφική χώρα με απίστευτη ιστορία. Είναι η πατρίδα των 
θρυλικών Κρεμαστών Κήπων της Βαβυλώνας, ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου. 
Το Ιράκ ήταν η γενέτειρα πολλών σημαντικών πτυχών της σύγχρονης ζωής, με  
πρώιμη εξέλιξη στη γραφή, την τραπεζική, τα μαθηματικά και τη γεωργία. Υποστηρίζεται 
ότι είναι ο τόπος όπου επινοήθηκε ο τροχός και η αριθμητική έννοια του «μηδενός».

Το Ιράκ έχει ποικίλα κλίματα. Στις βόρειες ορεινές περιοχές, τα καλοκαίρια είναι πιο 
δροσερά και οι χειμώνες φέρνουν περιστασιακά χιόνι. Στη νότια έρημο, τα καλοκαίρια 
είναι ζεστά και ξηρά με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40°C. Οι χειμώνες είναι κρύοι 
με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 0°C. 

ΓΛΩΣΣΑ  

Οι επίσημες γλώσσες του Ιράκ είναι η αραβική και η κουρδική. Μερικοί μιλούν την 
ασσυρική και την κιρκασιανή γλώσσα, κα
θώς και αραβικά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διάλεκτοι στο Ιράκ, ακόμη και μόνο 
στη Βαγδάτη. Πολλοί μορφωμένοι Ιρακινοί μιλούν λίγα αγγλικά.

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

Το Ισλάμ είναι η επίσημη κρατική θρησκεία του Ιράκ και περίπου το 97% του πληθυσμού 
είναι μουσουλμάνοι. Το Ιράκ χωρίζεται σε δύο μουσουλμανικά δόγματα, τους Σουνίτες 
και τους Σιίτες. 

Το 64% του πληθυσμού είναι Σιίτες και περίπου το 34% Σουνίτες. Ορισμένες διευρυμένες 
οικογένειες και κατοικημένες περιοχές μπορεί να έχουν ανάμεσα στα μέλη τους τόσο 
Σουνίτες όσο και Σιίτες, αλλά συνήθως υπάρχει διαχωρισμός. Στη Μέση Ανατολή, το 
Ισλάμ είναι θρησκεία και τρόπος ζωής που διέπει την πολιτική, την οικογενειακή ζωή, 
τις αξίες, τον πολιτισμό και τις επιχειρηματικές πρακτικές.  

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.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ  

Η οικογένεια είναι πολύ σημαντική στην ιρακινή κοινωνία. Οι οικογένειες συνηθίζουν 
να περνούν πολύ χρόνο μαζί. Οι νέοι περιτριγυρίζονται πάντοτε από μέλη της οικογένειας. 
Οι γονείς τείνουν να έχουν πολλή εξουσία και οι περισσότεροι νέοι σέβονται και 
συμμορφώνονται με τις επιθυμίες των γονιών και των μεγαλύτερων σε ηλικία 
συγγενών τους, θεωρώντας καθήκον τους να τους φροντίζουν όταν γερνούν. Οι νέοι 
τείνουν να ζουν στο πατρικό σπίτι μέχρι να παντρευτούν.

Σε πολλές οικογένειες, οι ρόλοι των ανδρών ως συζύγων και πατέρων και των 
γυναικών ως συζύγων και μητέρων είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Η ιρακινή νομοθεσία 
ορίζει τα 18 ως τη νόμιμη ηλικία γάμου, ωστόσο οι θρησκευτικοί ηγέτες μπορούν 
ακόμα να επιτρέψουν τον γάμο κοριτσιών κάτω των 18 ετών.  

Οι καταναγκαστικοί γάμοι εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένα μέρη του Ιράκ, 
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.

Σε γενικές γραμμές, τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες μπορεί να έχουν λιγότερες 
ελευθερίες από τους αδερφούς τους. Στα κορίτσια συνήθως δεν επιτρέπεται να 
βγαίνουν έξω ή να έχουν σύντροφο, αλλά μπορεί να τους επιτραπεί να βγαίνουν έξω 
με τους αδερφούς ή τους ξάδερφούς τους. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι κάθε οικογένεια είναι διαφορετική: μην κάνετε υποθέσεις για 
τις απόψεις ή τις συμπεριφορές του παιδιού για τις οικογενειακές του αξίες αλλά κάντε 
του ερωτήσεις (κατά περίπτωση). 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  

Γνωστό ως το Λίκνο του Πολιτισμού, το Ιράκ έχει πλούσια πολιτισμική ιστορία που 
χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω. Σήμερα, η αρχαία ιρακινή ποίηση εισέρχεται 
στο προσκήνιο μέσω μουσικών αστέρων, όπως ο τραγουδιστής Kadhim Al Sahir, 
γνωστός ως ο «Πρέσβης του Ιράκ στον κόσμο». Μπορείτε να αποκτήσετε μια 
αίσθηση της καθημερινής ζωής υπό τη δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν μέσα από το 
καλτ μυθιστόρημα του Najem Wali «Journey to Tell Al-Lahm».

Το ποδόσφαιρο είναι μεγάλο πάθος στο Ιράκ. Η χώρα έχει τη δική της Premier 
League και εθνική ομάδα και τα περισσότερα χωριά στο Ιράκ έχουν τη δική τους 
τοπική ομάδα. Άλλα δημοφιλή αθλήματα είναι το μπάσκετ, η κολύμβηση, η άρση 
βαρών, το bodybuilding, το τάε κβο ντο, το μποξ, το kickboxing και το τένις. 

Τα μικρότερα παιδιά παίζουν παιχνίδια όπως μπίλιες έξω από το σπίτι τους, παίζουν 
ποδόσφαιρο και κάνουν ακροβατικά σε ποδήλατα στον δρόμο. Οι Ιρακινοί νέοι είναι 
πιθανό να είναι εξίσου εθισμένοι στα κινητά τους τηλέφωνα και να παίζουν 
διαδικτυακά παιχνίδια όσο και οι Ευρωπαίοι νέοι.

Στις πόλεις, οι οικογένειες μπορεί να πηγαίνουν για ψώνια, για ένα γεύμα, να 
επισκέπτονται το πάρκο ή να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, ένα μουσείο ή μια 
γκαλερί τέχνης, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση και το εκπαιδευτικό 
τους υπόβαθρο. 
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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 Ιράκ 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 Ιρακινοί 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.

ΦΑΓΗΤΟ 

Οι Ιρακινοί αγαπούν τη μαγειρική, το φαγητό και τη φιλοξενία. Τα ιρακινά γεύματα 
βασίζονται συνήθως στο στιφάδο με ρύζι. Τα ντολμαδάκια με κιμά και ρύζι είναι ένα 
δημοφιλές γεύμα, όπως και τα πιτάκια σαμόσα. Οι Ιρακινοί απολαμβάνουν επίσης 
ζυμαρικά και μπέργκερ. Τα ψωμιά όπως το khubz (ψωμί πίτα) και το samoon (ψωμί σε 
οβάλ σχήμα) συνοδεύουν κάθε γεύμα.

Το πρωινό συνήθως περιλαμβάνει τσάι, ψωμί και κάτι ελαφρύ όπως χουρμάδες, τυρί, 
αυγά ή γλυκά αρτοσκευάσματα. Το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να είναι ένα μεγάλο 
γεύμα με ρύζι και λαχανικά στιφάδο από ξερά φασόλια, μελιτζάνες ή πράσινα φασόλια. 
Το δείπνο είναι συνήθως ελαφρύ, όπως ρύζι και kibba, κάτι σαν κεφτές. Το μαύρο τσάι 
και ο τούρκικος καφές είναι δημοφιλή.

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.

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.
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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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© 2019 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

https://www.icv.org.au/about/about-islam-overview/what-is-halal-a-guide-for-non-muslims/
https://www.broadsheet.com.au/sydney/fairfield/restaurants/kebab-abu-ali


International Organization for Migration
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB

United Kingdom

T: +44 (0)20 7811 6000
E: iomuk@iom.int

www.unitedkingdom.iom.int   
       @IOM_UK

FOSTERING ACROSS BORDERS (FAB)

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) 


