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Vilnius

Europos ir Lietr.rvos vie5ojoje erdveje aStrdjant diskusijoms tarp visuomeniniq ir politiniq jegq
rerniandiq tik pabegeliq hurranitaring glob4, i5 vienos puses, ir nevaldomos irnigracijos
5alininkq, iS kitos, Lietuvos valdZios institucijos, megindamos pateisinti nuostatq perkelti I
Lietuv4 ir dal! rnigrantq, apibendrintai juos ivardija pab€g€liais.

Atkreipiame demesj, kad ne visi iES valstybes atvykstantys migrantai turi teisg ipabegelio
statusq.

Pagal l95l m. Zenevos konvencijos nuostatas pabegelio statusas gali btlti suteiktas uZsieniediui
prieglobsiio pra.rytojui, kuris dil visiikai pagristos baimes bfrti persekiojamas del rases,
religijos, tautybes, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar d€l politinitl jsitikinimq yra ui
wtlslybes, kurios pilietis jis yra, ribq ir negali ar bijo nar,tdotis tos valstybis apsotLga orba
nellu"i alilinkamos ttisienio valstybes pilietybis, yra ui valsrybes, htrioje buvo jo nuolafinA
gtvenamoji vieta, ribtl ir del iivardynl prieZasiiy negali ar bio j jq griZti (gali 6nti
kankinamas, patirti Ziauni, neZmonilkE elgesi, Zeminamas jo orumas, jam gali buti ivykdyta
mirties bausm€ ar egzekucija, kyla gresme jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei ir kt.).

Pagal 1990 nr. Dublino konvencij4 irj4 papildandius reglamentus pab€gelio statuso suteikimo
klausimas sprendZiamas ES valstyb€je, i kuri4 trediosios Salies pilietis ar asmuo be pilietybes
pateko pirmiausiai, irjam gavus pabegelio statusq, atitinkama tokio statuso asmens apsauga ir
teises tampa privalomos ir kitoms ES valstybems. Akivaizdu, kad Lietuva del savo geografines
padeties sprendimuose suteikiant pabegelio status4 beveik nedalyvauja, tadiau turi juos
bes4lygiSkai vykdyti.

Yra Zinorna, jog daug trediqjq Saliq gyventojq iES patenka i5 Saliq, kuriose nevyksta kariniai
konfliktai, jie nera persekiojami, nekyla gresme jrl gyvybei (pvz., i5 Turkijos, Pakistano,
Maroko ir kt.). Tokie asmenys pagal minetq konvencijq nuostatas negali bLiti laikomi
pabegeliais ir pretendtroti j pabegelio status4. Jiems gali buti suteiktas papildomos apsaugos
statusas. Ipapildomq apsaug4 galintis pretenduoti asmuo apibreZiamas kaip trediosios Salies
pilietis ar asmuo be pilietybes, kuris negali blti laikomas pabegeliu.

Lietuvos intelektualq ir nevyriausybiniq organizacijq koalicija nekvestionuoja Lietuvos
valdZios sprendimo solidarizuojantis su Europos SQjungos valstybdmis priimti tam tikr4 skaidiq
pabegeliq statusq turindiq trediqjq Saliq piliediq. Tadiau kartu su pabegeliais i ES valstybes



masiSkai plustant migrantams, kviediame Lietuvos valdZios institucijas nevadinti jq visq
pabeg€liais, o atvirai su visuomene svarsqdi ne tik pabegeliq priemimo, bet ir galimo dalies
migrantq perkelimo j Lietuvq klausimus.

Kartu atkreipiame demesi, kad imigracijos klausimq svarstymas Lietuvoje negali b0ti atviras
ir keliantis visuomen€s pasitikejimq kol bus ignoruojama ypad skaudi ir pavojinga valstybei
masines piliediq emigracijos tema. Statistikos duomenimis per pastaruosius du deSimtmedius
iS Lietuvos emigravo beveik treddalis ( apie 900 tukst.) gyventojq. Nerimq kelia tai, kad
Nacionalines paZangos programoje (strategija ,,Lietuva 2030") nera net uZuominos apie 5i4
Lietuv4 iStikusi4 egzistencing problem4. O verslo grupds kaip atsvar4 emigracijai netgi siekia
skatinti irnigracij4, kad darbo rinkq papildyq i5 svetur atvykg ,,kvalifikuoti specialistai" ir
nereiketq gerinti darbo sqlygq ir didinti atlygio savo piliediams, tuo biidu sudarant s4lygas
j iems nei5vykti i5 Lietuvos.

AnalogiSkas didZiqjq ES valstybiq politinio elito ir verslo sluoksniq poZiIris sukele migracijos
krizg, kurj paskatino ES valstybiq dezintegracij4: Sengeno erdveje jau imama varZyti ES
piliediq judejimo laisv€, stabdomas Dublino konvencijos galiojimas (Vengrija), rengiamasi
referendumu sprgsti d€l iSstojimo i5 ES (DidZioji Britanija) ir pan.

Akivaizdu, kad Lietuvos valstybes vadovq bei politinio elito poZiuris ! valstybes ir tautos, kaip
politinio subjekto, iSlikimo galimybg negali b0ti trumparegiSkai grindZiamas ekonomine
nauda. Valstybe privalo tureti ilgalaikg imigracijos ir emigracijos strategijq, atsakingos
institucijos turi parengti ir igyvendinti 5iq procesq suvaldymo programas, jskaitant
reen.rigracij4 skatinandias priemones. Bet koks delsimas sukelia negriZtamus padarinius
valstybei ir visuomenei.

Atkreipiame valstybes vadovq ir valdZios institucijq demesj, kad emigracijos masto
ignoravirn4 visuomene vertina kaip valdZios atsakomyb6s arba gebdjimq stokA garantuoti
valstybes suverenum4 ir tautos tgstinumq. Todil raginame Lietuvos Respublikos Prezidentg,
Seimq ir Vyriausybg ryltingai imtis kompleksines ir ilgalaik€s imigracijos ir ernigracijos
strategijos rengimo ir jgyvendinimo, ypad - neatideliotinq priemoniq emigracijai suvaldyti ir
leemigracij4i paskatinanti.
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