
20 червня - Всесвітній день біженців 
 

Протягом багатьох років різні країни та регіони 

відзначали власні пам’ятні дні й навіть тижні, присвячені 

біженцям. Одним з найвідоміших вважається День 

африканських біженців, який відзначається в кількох країнах 

20 червня. 

Виражаючи солідарність з Африкою, де перебуває 

більша частина біженців, і яка традиційно проявляє до них 

свою великодушність, Генеральна Асамблея ООН 

одноголосно прийняла в 2001 році спеціальну резолюцію. 

Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї, в 2001 році 

відзначалася п’ятидесята річниця Конвенції про статус 

біженців 1951 року, і Організація африканської єдності 

(ОАЄ) погодилася з тим, щоб міжнародний День біженців відзначався одночасно з Днем 

африканських біженців - 20 червня. 

Отже, хто ці люди – біженці? 

Бі́женці — особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань стали жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства 

(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, 

перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися 

захистом цієї країни внаслідок таких побоювань. 

З початку російського вторгнення понад 6,5 млн. українців стали біженцями та 

тимчасово виїхали до сусідніх країн. Ще 8 млн. українців стали внутрішніми 

переселенцями. Ці люди були вимушені покинути свої домівки та вирушити в 

невідоме місце, аби врятувати своє життя.  

Так, на сьогодні точна кількість переміщених українців становила 6 552 971 

особу ( дані вказані станом на 23.05.2022). 

Зараз у світі налічується понад 100 млн. біженців – рекорд за всю історію 

спостережень ООН. Цьому сприяли насильство та конфлікти у таких країнах, як Ефіопія, 

Буркіна-Фасо, М'янма, Нігерія, Афганістан, ДРК та Україна. 

 Практичний психолог ДНЗ «Регіональний Центр» спільно із здобувачами освіти, 

які навчаються на третьому курсі (групи №69, 49, 39М, 79, 19Р) підготували поради для 

своїх однолітків, які відчувають на власному досвіді всі тяготи цих буремних подій.  
 

 

 

 

 Не сумуй! 

 Допомагай своїй родині;  

 Пам’ятай про наш навчальний заклад та своїх друзів; 

 Дізнавайся про щось нове; 

 Допомагай оточуючим, якщо це в твоїх силах; 

 Знайомся з новими людьми; 

 Вір в Україну! 

 Зменшуй інформаційний натиск з боку медіа; 

 Якщо є можливість - подорожуй.  
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