
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 
Πώς δημιουργήθηκε ο Δείκτης Υποδοχής Προσφύγων 
Ο Δείκτης Υποδοχής Προσφύγων κατατάσσει τις χώρες σε μία κλίμακα 0-100, όπου το 0 αντιστοιχεί στις 
χώρες στις οποίες όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα αρνούνταν την είσοδο προσφύγων στη χώρα, 
ενώ το 100 σε εκείνες στις οποίες όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα δέχονταν πρόσφυγες στη 
γειτονιά ή το σπίτι τους.  
 
Ο Δείκτης υπολογίζεται με βάση τον βαθμό που συγκέντρωσε η κάθε χώρα, μετά από την εξαγωγή του 
μέσου όρου των απαντήσεων που δόθηκαν στο ερώτημα: 
 
 «Σε ποιο βαθμό θα δεχόσασταν εσείς προσωπικά ανθρώπους που διεφεύγουν από τον πόλεμο ή τη 
δίωξη;»  
 
Οι απαντήσεις κυμάνθηκαν στην κλίμακα 0-100 ως εξής: 
 0 = «Δεν θα τους επέτρεπα την είσοδο στη χώρα» 
 33 = «Θα δεχόμουν πρόσφυγες στη χώρα μου» 
 67 = «Θα δεχόμουν πρόσφυγες στην πόλη/το χωριό όπου μένω»  
100 = «Θα δεχόμουν πρόσφυγες στη γειτονιά ή το σπίτι μου» 
 
 «Αναπτύξαμε την έρευνα και τον Δείκτη με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν την περιπλοκότητα 
του προσφυγικού ζητήματος. Οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος επιχειρημάτων 
πολιτικής ή συναισθηματικής φύσεως. Θελήσαμε λοιπόν να έχουμε την άποψή τους ως άνθρωποι οι 
οποίοι ανταποκρίνονται σε μια ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε η Caroline Holme, Διευθύντρια της 
GlobeScan. 
 
Σχετικά με την GlobeScan 
Η GlobeScan είναι μια εταιρεία παροχής στρατηγικών συμβουλών με εξειδίκευση στην πληροφόρηση 
των ενδιαφερόμενων φορέων και συστηματική ενασχόληση με ζητήματα φήμης, βιωσιμότητας και 
σκοπού. Παρέχει στήριξη σε πολυεθνικές εταιρίες, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς ΜΚΟ προκειμένου 
να δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς και να ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, διασφαλίζοντας την επιτυχία τους σε μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Η GlobeScan διεξάγει έρευνες σε περισσότερες από 90 χώρες, ενώ έχει υπογράψει το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί σήμερα ανεξάρτητη εταιρεία με γραφεία 
στο Τορόντο, το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο, το Κέιπ Τάουν, το Σάο Πάολο και το Χονγκ-Κονγκ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση 
www.GlobeScan.com 
 
  



 
 
 
Δείκτης Υποδοχής Προσφύγων 
  

Σειρά 
κατάταξης 

Χώρα Βαθμός 

1 Κίνα 85 

2 Γερμανία 84 

3 Ηνωμένο Βασίλειο 83 

4 Καναδάς 76 

5 Αυστραλία 73 

6 Ισπανία 71 

7 Ελλάδα 65 

8 Ιορδανία 61 

9 ΗΠΑ 60 

10 Χιλή 59 

11 Νότια Κορέα 59 

12 Ινδία 59 

13 Γαλλία 56 

14 Γκάνα 52 

15 Πακιστάν 51 

16 Μεξικό 50 

17 Λίβανος 50 

18 Βραζιλία 49 

19 Αργεντινή 48 

20 Νότια Αφρική 44 

21 Νιγηρία 41 

22 Τουρκία 39 

23 Κένυα 38 

24 Πολωνία 36 

25 Ταϊλάνδη 33 

26 Ινδονησία 32 

27 Ρωσία 18 

Σημείωση: Κατά κανόνα, διαφορά 5 μονάδων ή μεγαλύτερη στη βαθμολογία των χωρών θεωρείται σημαντική 
από άποψη στατιστικής 

 


