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

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ;

Τα ασυνόδευτα παιδιά και οι νέοι μετανάστες από το Σουδάν 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 Σουδάν έχει βρεθεί αντιμέτωπο με πολλές δεκαετίες εμφυλίου πολέμου ανάμεσα 
στον Βορρά και στον Νότο. Η χώρα έχει υποφέρει ακόμη από την ξηρασία, τον υψηλό 
πληθωρισμό και άλλα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Μέχρι πρότινος, το Σουδάν ήταν υπό την κυβέρνηση ενός καταπιεστικού καθεστώτος 
κατηγορούμενου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και 
γενοκτονία. Τον Δεκέμβριο του 2018, άνθρωποι σε όλη τη χώρα διαμαρτυρήθηκαν 
ειρηνικά για το καθεστώς, με αποτέλεσμα την καθαίρεση του προέδρου Ομάρ  
αλ-Μπασίρ τον Απρίλιο του 2019. 

Πολλοί άνθρωποι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους στη διάρκεια του εμφυλίου. 
Μερικοί έχασαν τα σπίτια τους. Ορισμένα παιδιά έφυγαν ή στάλθηκαν μακριά από τις 
οικογένειές τους για να μην συλληφθούν από το καθεστώς και να αποφύγουν τα 
βασανιστήρια ή για να μην αναγκαστούν να ενταχθούν σε κάποια ένοπλη ομάδα. 
Πολλοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από κυβερνητικές δυνάμεις στις πρόσφατες 
διαδηλώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ 

Το Σουδάν είναι μια χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής. Το 
Σουδάν συνορεύει με την Αίγυπτο, την Ερυθρά Θάλασσα, την 
Ερυθραία, την Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, την Κεντρική Αφρικανική 
Δημοκρατία, το Τσαντ και τη Λιβύη. Η πρωτεύουσα είναι το 

Χαρτούμ και ο πληθυσμός του εκτιμάται σε 43 εκατομμύρια. Το Σουδάν ήταν η 
μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής πριν το 25% του πληθυσμού της να ψηφίσει να 
αποτελέσουν ξεχωριστή χώρα –το Νότιο Σουδάν– το 2011.  

Ο πολιτισμός του συνδυάζει τις πρακτικές και τις πεποιθήσεις σχεδόν 600 διαφορετικών 
εθνοτικών ομάδων, επικοινωνώντας σε 145 γλώσσες. 

Το Σουδάν έχει μια απίστευτη ιστορία και φιλοξενεί πολλά 
όμορφα εθνικά πάρκα και ιστορικούς χώρους. Η παρουσία 
των Φαραώ σε αυτήν την περιοχή χρονολογείται από το 3300 
π.Χ. ακόμη και πριν καταγραφεί η παρουσία τους στην 
Αίγυπτο. Οι βόρειες και κεντρικές περιοχές του Σουδάν έχουν 
ξηρές ερήμους, ενώ ο Νότος είναι πιο υγρός και πράσινος με 
τροπικά δάση και βάλτους. Το Σουδάν έχει μόνο δύο εποχές:  
Την ξηρή περίοδο και την περίοδο των βροχών. Οι ανώτερες 
θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 48°C, ενώ οι κατώτερες 
θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 15°C.

ΓΛΩΣΣΑ  

Το Σουδάν φιλοξενεί 145 διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων πολλών 
γλωσσών Νούμπια, της γλώσσας των Βεδουίνων των Μπέτζα, της γλώσσας 
Ντίνκα, της γλώσσας του Νταρφούρ στο Δυτικό Σουδάν και των γλωσσών Κορντοφάν 
που ομιλούνται στον Νότο. 

Για να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια, οι περισσότεροι Σουδανοί έχουν γίνει 
πολύγλωσσοι, μιλώντας αραβικά ως κύρια γλώσσα και κάποιοι μιλώντας αγγλικά 
ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα. 
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https://www.flickr.com/photos/valerian1985/24762509761/in/photolist-DJbkrt-ebtqn9-nh9LcT-niW3r8-ngTyUZ-ngTdtD-nhcaYW-nf6Hyq-nh9TNK-ngRFVY-nhaUjH-qAC4jq-QQ5zwx-SrTDYG-RurfcN-RTbqgZ-S1tDgf-RuowZ1-QQ6bj8-niWoPT-ngRRkj-6kmpwc-ngSrFT-nhaJjx-ngTpp7-ebnMwt-Ut7n4f-U8iUCo-DhrRSn-ngT6E8-ViNrsr-qAv86D-SrTE65-S58Vrg-nh91ik-qT3k4k-dCY76V-qAv85M-dD4ue9-dD4sXL-qAv88n-dCY84e-6kKBtm-QQ5SJi-nhatTP-qDBq2o-UvTqHX-JfioPx-6fGjx5-dCY53Z
https://www.flickr.com/photos/150102727@N06/30749458253/in/photolist-cp23EL-NRhSCn-PUx21Z-Q5MFxV-Q2q3rm-NReHor-PRJCE1-PUwmUP-PUyr96-Q5M3J4-Q5LXop-NNndtA-PRNMKs-NNqThG-NRg3wz-Q5LUut-Q2nmfJ-NNqJAU-Q5KmQZ-NNnM6u-NRg9pg-PRLVgo-PvPMY9-NRhd2p-Q5Lvo8-Q2rxe9-PUyRRx-PUtzR6-NRe1Dk-PRM4Uq-7Z7zoS-ncLnQY-nqjkdE-8odJpW-ncMgRG-7Z7xsL-neWfky-neUKEt-nqjbUC-QoFPTA-neRM7p-5DK4Eg-3hBKyy-5EUYqe-neNQDk-nh9VT5-nhQrub-ngSrFT-5EgCER-RBFhAb
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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

Μετά τη διάσπαση με το Νότιο Σουδάν, περισσότερο από το 97% του πληθυσμού στο 
Σουδάν είναι μουσουλμάνοι Σουνίτες. Ωστόσο, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την  
ίδια θρησκευτική ομάδα μπορεί να το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την 
ορθοδοξία της οικογένειάς τους, τις προσωπικές πεποιθήσεις, 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.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ  

Η οικογένεια κατέχει σημαντική θέση στην κοινωνία του Σουδάν. Οι σουδανικές 
διευρυμένες οικογένειες περιλαμβάνουν θείους, θείες και ξαδέρφια πολλών  
γενεών. Οι οικογενειακοί δεσμοί καθορίζουν πολλές πτυχές της ζωής του Σουδάν, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών εργασίας και γάμου. 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. Οι νέοι τείνουν να ζουν στο πατρικό σπίτι μέχρι να παντρευτούν. 

Σε πολλές οικογένειες, τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες μπορεί να έχουν λιγότερες 
ελευθερίες από τους αδερφούς τους και συνήθως βγαίνουν έξω μόνο όταν συνοδεύονται 
από τους αδερφούς ή τους ξάδερφούς τους. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το πόσο 

συντηρητική και/ή θρήσκα είναι η οικογένεια, καθώς και από άλλους παράγοντες όπως 
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για παράδειγμα, στις ανώτερες και μεσαίες τάξεις 
στο Χαρτούμ, τα κορίτσια και οι γυναίκες ταξιδεύουν ανεξάρτητα και αφιερώνουν 
χρόνο τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες φίλους 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). 

CULTURE AND TRADITIONS  

Το Σουδάν έχει πλούσια κουλτούρα, σε βαθμό που το Χαρτούμ ορίστηκε ως Αραβική 
Πολιτισμική Πρωτεύουσα το 2005. Η μουσική και η ποίηση έχουν ισχυρή παράδοση 
στο Σουδάν. Οι στίχοι είναι πολύ σημαντικοί στη σουδανική μουσική, με νέες 
παραστάσεις να δημιουργούνται για κάθε περίσταση, όπως ένας γάμος. 

Τα παραδοσιακά όργανα περιλαμβάνουν τομ τομ, ραμπάμπα και ούτι (ένα είδος 
λαούτου). Οι «περιστρεφόμενοι δερβίσηδες» του Σουδάν, πιστοί ακόλουθοι του 
σουφισμού, φημίζονται σε όλο τον κόσμο για τους θρησκευτικούς χορούς τους που 
συνοδεύονται από ρυθμικά τύμπανα. 

Το Σουδάν ήταν ένα από τα τέσσερα αφρικανικά έθνη, μαζί με την Αίγυπτο, την 
Αιθιοπία και τη Νότια Αφρική, που δημιούργησαν το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Τα 
αθλήματα του στίβου είναι τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο Σουδάν με το μπάσκετ, το 
χάντμπολ και το βόλεϊ να είναι εξίσου δημοφιλή. 
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https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/7789096368/in/photolist-cSi9YY-cFHrYQ-ohNFbe-nGhkpq-hiWcDj-ncGz7i-bk57o7-nEUMko-eorq1G-fAK7of-ofWQVQ-nb5P3g-eFkUtH-cDudAw-eigj52-nYZTu5-nYZdFJ-iLUaDm-nabEe7-bJ1jit-nac9wP-oPwjTJ-o6evVL-ncQW2P-2cmy7Gg-oav1Dk-iMLNEV-na8Cvx-nb3iBW-nHVo7P-o7Ybu4-UeyevS-e9DCwB-97qqGw-n9Afb4-nHtoTS-mxsPTH-7e2Y18-nYp5dY-9aWVnP-hkxgXU-Kx24k-VdGJX2-qdUrWb-J4tNf-jrh49H-8Zjm5e-q5cQ5a-5PxVgo-TA9shr
https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/8548612785/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/8548612785/in/photostream/
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ΦΑΓΗΤΟ 

Το βασικό φαγητό του Σουδάν είναι τα κουκιά. Οι διάφοροι τύποι ψωμιού και στιφάδου 
ποικίλλουν εντός της χώρας, αλλά φτιάχνονται από κρέας, ξερά κρεμμύδια, μπαχαρικά 
και φυστικοβούτυρο. Οι σούπες βελουτέ είναι επίσης συνηθισμένες. Τα γλυκά 
επιδόρπια είναι δημοφιλή και ποικίλλουν από μπισκότα μέχρι μπακλαβά (ονομάζεται 
μπαστά). Το τσάι και ο δυνατός γλυκός καφές είναι ευρέως διαδεδομένοι. Το πιο 
συνηθισμένο ποτό είναι το καρκαντέ, ένας φρέσκος χυμός από άνθος ιβίσκου. Τα 
γεύματα τρώγονται συνήθως από κοινά πιάτα, χρησιμοποιώντας μαχαιροπίρουνα ή το 
δεξί χέρι. Στις πόλεις, μπορεί να βρει κανείς διεθνή κουζίνα όπως μπέργκερ, ζυμαρικά 
και παγωτό.

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 το Σουδάν θα παραξενευτούν εάν τους δοθεί κρύο φαγητό για το 
μεσημεριανό τους γεύμα.
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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 Σουδάν 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 μπορεί να τα ενοχλήσουν ή να τους προκαλέσουν 
σύγχυση. Για παράδειγμα, οι Σουδανοί 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.
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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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