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ЖЕНЕВА – УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, оновило свій портал даних про
ситуацію з біженцями в Україні, додавши нові дані, які краще відображають останні
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переміщення біженців з України та в Україну.

Війна в Україні спричинила одну з найбільших криз переміщення людей у світі сьогодні.
Мільйони українців переїхали в сусідні країни, і багато інших стали переміщеними особами
всередині країни. УВКБ ООН реагує на ситуацію, яка склалася, і надає нові дані.

У порталі наразі представлено приблизну кількість осіб-біженців, зареєстрованих у 44 країнах
Європи, а також оновлення про перетин кордону з України з 24 лютого, рух назад в Україну, а
також реєстрацію тимчасового захисту в Європі.

Станом на 7 червня було зареєстровано близько 7,3 мільйонів перетинів кордону з України, і
ще 2,3 мільйони – до України.

Згідно з новими даними, отриманими від влади України та зібраними УВКБ ООН, по всій Європі
було зареєстровано щонайменше 4,8 мільйона біженців з України, включаючи тих, хто спочатку
перетнув кордон із сусідніми країнами, а потім переїхав до інших країн.

“З самого початку УВКБ ООН розширило роботу зі збору та аналізу даних у приймаючих
біженців країнах щодо профілю, уразливісті та наміри біженців”, – заявив помічник Верховного
комісара УВКБ з оперативної діяльності Рауф Мазу.  “Це має вирішальне значення для
забезпечення ефективного гуманітарного реагування, що дозволяє нам і партнерам реагувати
на критичні потреби, надаючи конкретну підтримку, та краще планувати майбутні дії”.

Прояв солідарності в державах, які приймають біженців, як і раніше, має надзвичайний
характер. Держави-члени Європейського Союзу вжили безпрецедентні заходи, внаслідок чого,
вперше було введено в дію Директиву про тимчасовий захист, що забезпечує доступ до
захисту та послуг для біженців з України.  Інші європейські держави розширили подібні схеми
захисту.
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Із 4,8 мільйона окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 мільйона
зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програм захисту.

Хоча ситуація з безпекою в Україні залишається нестабільною, були зафіксовані також
перетини кордону як в Україну так і з України. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію,
перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Інші їдуть у Західну Україну
та райони Києва та Чернігова, маючи намір залишитися.

Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки серйозно пошкоджені і важко знайти
роботу, оскільки війна продовжує надавати руйнівний вплив економіці, і у них не було іншого
вибору, крім як знову виїхати.  Ці зміни відображено в оновленому порталі.
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