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Rémi Barroux

Otthontalan gyerekek a nagyvilágban

Közel 50 millió gyerek kelt át a határokon vagy 
kényszerült otthonának elhagyására – állítja az 
UNICEF, az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja 
az „It’s about Child” (A gyermekrQl van szó) 
címmel 2016. szeptember 7-én, közzétett doku-
mentumában. Néhány nappal az ENSZ szept-
ember 13-án megnyíló közgy_lése és az ál-
lamfQk egy héttel késQbbi, „a menekültek és a 
migránsok tömeges vándorlására megoldást” 
keresQ értekezlete elQtt, az UNICEF a gyerme-
keket fenyegetQ vészhelyzetre akarja felhívni a 
figyelmet.

„A helyzet egyre aggasztóbb” – magyarázza 
Ted Chaiban, az UNICEF programigazgatója. 
31 millió gyerek (a világon minden hetven gye-
rekbQl egy) él a szülQhazáján kívül, közülük 11 
millió a menekültek és menedékkérQk száma, 
további 17 milliónak pedig saját hazáján belül 
kellett otthonát elhagynia, hogy az erQszakos 
cselekedetektQl és a konfliktusoktól megmene-
küljön.”

Ez az UNICEF-jelentés széleskör_ adatál-
lományt tartalmaz a kényszer_ vagy önkéntes 
migrációban élQ gyerekekrQl, és részletezi az 
útjuk során vagy a befogadó országokban rájuk 
leselkedQ veszélyeket. „Ezek az otthonukból ki-
szakított, gyakran egyedülálló gyerekek továbbra 
is gyerekek és védelemre szorulnak. Márpedig a 
nemzetközi közösség a migrációról szóló viták 
során nem veszi Qket kellQ súllyal számítás-
ba” – állapítja meg sajnálattal Ted Chaiban. „A 
gyermekek mellé kísérQ kell, hogy elkerüljék az 
erQszakos cselekményeket, a csempészetet és a 
kizsákmányolást; továbbá védett útvonalakat kell 
kialakítani, a befogadó országokban pedig – a 
civil szervezetek vagy az állam hivatalos képvi-
selQi útján – a gyermekeknek rendszeres támoga-
tást kell kapniuk ahhoz, hogy csatlakozhassanak 
még fellelhetQ családtagjaikhoz.”

„Ázsiában az éghajlatváltozás a kiváltó ok”
A világon a menekültek összlétszámának fele 
18 éven aluli, a nemzetközi migránsoknak pedig 
13 százaléka gyerek. Több számadat a globális 

helyzet romlását és a kényszer_ lakhelyelhagyás 
felgyorsulását mutatja. Az utóbbi 10 évben ösz-
szességében több mint kétszeresére emelkedett 
azoknak a gyerekeknek a száma, akik az ENSZ 
Menekültügyi FQbiztosságának védelme alá ke-
rültek. Csak a 2010 és 2015 közötti idQszakban 
77 százalékkal nQtt a számuk, amit az újabb 
válságok – különösen a szíriai válság – idéztek 
elQ. A 2016. év elsQ hat hónapjában az Európai 
Unióban menedékre lelt gyerekek közel 70 
százaléka a szíriai, az afganisztáni és az iraki 
konfliktus elQl menekült ide.

Mindazonáltal messze nem Európa az a kon-
tinens, mely a legtöbb migráns gyereket be-
fogadja. 39 százalékuk ugyanis Ázsiában él, 
20 százalékuk pedig az amerikai kontinensen 
belül vándorol: Közép- és Latin-Amerikából 
az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada felé 
veszik útjukat. Az afrikai kontinens belsejé-
ben vándorlók közül minden harmadik gyerek, 
vagyis Afrikában a migráns gyerekek száma 
kétszerese a világátlagnak. „Ázsiában az okok 
gyakran az éghajlatváltozás hatásaival állnak 
szoros összefüggésben, míg Afrikában a víz- 
és élelmiszerellátás problémáihoz politikai és 
katonai konfliktusok is társulnak” – világít rá 
Ted Chaiban.

(Le Monde)

Victoria de Grazia

Szerezzünk meg mindent – A fogyasztói 
kultúra története

Frank Trentmann: A dolgok birodalma: Hogyan 
váltunk a fogyasztók világává a tizenötödik század-
tól a huszonegyedik századra (Empire of Things: 
How we Became a World of Consumers, from 
the Fifteenth Century to the Twenty-First, Harper, 
2016, 880 oldal) cím_ könyvének recenziója

Frank Trentmann történész tollából került ki a 
fogyasztás történetérQl szóló elsQ átfogó munka. 
A dolgok birodalma eredeti és igényes beszá-


