
Monitorul Social (www.monitorsocial.ro ), proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează azi un 
nou infografic, care arată situația României cu privire la solicitările pentru azil față de alte state din 
Uniunea Europeană. 
Datele ne arată că România are una dintre cele mai scăzute rate de solicitare de azil din Uniunea 
Europeană, iar Germania și Suedia au cele mai ridicate rate de solicitare de azil. Numărul de solicitări 
de azil către state UE este în continuă creștere, iar estimatul pentru anul 2015 este de peste 950.000, 
de trei ori mai multe decât au fost solicitate în anul 2012. 
Azilanții au și destinații preferate pentru solicitarea de azil, aproape 40% dintre solicitările de azil din 
primul trimestru al anului 2015 au mers către Germania. O situație similară se regăsește și în Suedia, 
care a primit 25% din solicitările de azil și Ungaria, care a primit 18% din toate solicitările de azil ale 
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene în aceeași perioadă a anului 2015. În contrast, doar 
0.2% din solicitările de azil au mers către România. Pe lângă faptul că România a primit doar 
1585 de solicitări de azil în 2014, a și acceptat numai 47% dintre acestea. Spre deosebire, Suedia 
a acceptat 77% din 39.905 solicitări. 
Și compoziția populației solicitante de azil este în continuă schimbare. Dacă în 2014, doar 20% din cei 
626.000 de solicitanții de azil au provenit din Siria, estimatul anului 2015 este că 40% din cei peste 
950.000 de solicitanți de azil provin din Siria. Alți solicitanți de azil în 2015 provin din Afghanistan (9%) 
sau Eritrea (5%). În 2014, a treia țară de origine a solicitanților de azil a fost Kosovo, care a emis 6% 
din solicitările de azil formulate. 
Există și diferențe importante în rata de acceptare a solicitărilor de azil. Astfel, în 2014, 95% dintre 
solicitanții sirieni au primit drept de azil, precum și 69% dintre solicitanții proveniți din Afghanistan și 
85% dintre solicitanții proveniți din Eritrea. La polul opus, doar 7% dintre solicitanții de azil din Kosovo 
și 2% dintre solicitanții de azil din Serbia au primit acest drept în întreaga Uniune Europeană. 
Până în acest moment, se consideră că Europa găzduiește 428.735 de solicitanți de azil la o populație 
de aproximativ 500 de milioane de locuitori. Spre comparație, Turcia primește 1.938.999 de solicitanți 
de azil, Liban 1.113.941, iar Iordania primește 629.266 la populații mult mai mici. 
Infograficul privind situația solicitărilor de azil din Europa pot fi găsite accesând link-ul de mai jos: 
http://monitorsocial.ro/cifrelazi/criza-refugiatilor-in-cifre/ 
Sursa datelor folosite în infografic este Eurostat și Înaltul Comisariat pentru Refugiați al ONU. 
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