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EESRK TIRIAMOSIOS MISIJOS DĖL PABĖGĖLIŲ PADĖTIES.  

PILIETINĖS VISUOMENĖS ORGANIZACIJŲ NUOMONĖ 

(2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. sausio mėn.) 

 

Apibendrinamoji ataskaita 

2016 m. kovo 16 d. 

 

PAGRINDINĖS GAIRĖS 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas labai vertina svarbų pilietinės visuomenės 

vaidmenį sprendžiant dabartinės pabėgėlių krizės problemą. Be pilietinės visuomenės atsako ši 

daugelyje Europos šalių susidariusi tragiška humanitarinė padėtis galėjo būti dar blogesnė.  

 

Vykdydamas savo įsipareigojimą suteikti galimybę susijusiems subjektams išsakyti savo nuomonę, 

EESRK surengė 11 tiriamųjų misijų Austrijoje, Švedijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, 

Kroatijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Maltoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. Remdamasis šių misijų rezultatais 

ir ilgalaike savo narių patirtimi, EESRK, kuris atstovauja organizuotai pilietinei visuomenei ir ją 

remia, pristato valstybėms narėms ir kitoms ES institucijoms skirtas pagrindines gaires pabėgėlių 

krizei įveikti
1
: 

 

a. Europos Sąjunga ir valstybės narės turi bendradarbiauti, siekdamos sukurti tikrą bendrą 

Europos prieglobsčio sistemą, kaip nustatyta SESV 78 straipsnyje, ir teisingai paskirstyti 

pabėgėlius. Reikėtų sugriežtinti bendrus ES kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar asmuo turi 

teisę į tarptautinę apsaugą, ir juos tinkamai įgyvendinti. 

 

b. Dublino reglamentas turi būti peržiūrėtas atsižvelgiant į tai, kad pirmojo atvykimo šalys 

pabėgėliams dažnai yra tik tranzito šalys. 

 

c. Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų skirti pakankamai nacionalinių išteklių (darbuotojų, 

lėšų ir infrastruktūros) pabėgėliams priimti ir teikti jiems pagalbą. Jei pilietinės visuomenės 

organizacijos atlieka valstybių narių užduotis (taip vyksta daugelyje šalių), vyriausybės turėtų 

joms tinkamai už tai atlyginti. Be to, PVO turi būti užtikrinta galimybė lengviau gauti ES 

finansavimą. 

 

d. Valstybės narės yra atsakingos už Ženevos konvencijoje nustatytų privalomų reikalavimų 

įgyvendinimą. Europos Vadovų Taryba, Europos Komisija ir Europos Parlamentas turėtų 

prisiimti atsakomybę už aktyvios paramos teikimą valstybėms narėms, kad jos galėtų spręsti 

pabėgėlių ir migracijos krizės problemą.  

                                                      
1

 Būtina aiškiai atskirti pabėgėlius pagal Ženevos konvenciją ir trečiųjų šalių piliečius, kuriems negali būti suteikiamas apsaugos 

statusas. Šiose pagrindinėse gairėse daugiausia dėmesio skiriama pabėgėliams. 
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e. Būtina išsaugoti Šengeno sistemos laimėjimus. Tam būtina užtikrinti veiksmingą išorės sienų 

kontrolę. Sienų apsaugos užtikrinimas nereiškia, kad negalima įsileisti tų žmonių, kuriems 

reikia apsaugos dėl humanitarinių priežasčių pagal Ženevos konvenciją. 

 

f. Siekiant išvengti dar daugiau mirčių, žmogaus teisių pažeidimų ir susidūrimo su neteisėtu 

migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis, į ES vykstantiems pabėgėliams reikia nustatyti 

nuolatinius ir saugius maršrutus. Būtina užtikrinti koordinuotesnį visų Europos ir tarptautinių 

suinteresuotųjų subjektų požiūrį. 

 

g. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų teikti paramą pabėgėliams šalyse, šalia kurių 

vyksta konfliktai.  

 

h. Informavimo kampanijomis reikėtų stengtis atgrasyti ekonominius migrantus, kad šie 

nerizikuotų savo gyvybėmis bandydami pasiekti ES. Reikėtų užtikrinti sprendimų grąžinti 

asmenis, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, vykdymą. Grįžtančių asmenų pateikiama 

patikima informacija galėtų būti naudojamasi kaip atgrasomąja priemone, taip pat paneigiant 

šališką informaciją, kurią platina nelegalūs migrantų gabentojai. 

 

i. Siekiant geriau vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas būtina didinti FRONTEX įgaliojimus 

ir išteklius. FRONTEX turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vykdant registraciją prie išorės sienų.  

 

j. Siekiant, kad perkėlimo mechanizmas veiktų visu pajėgumu, registracija prie Europos išorės 

sienų turi būti privaloma, visi suplanuoti kriziniai migracijos centrai turi pradėti veikti 24 val. 

per parą ir 7 dienas per savaitę ir reikia apsvarstyti galimybę įsteigti daugiau tokių centrų. 

Valstybės narės turėtų laikytis savo pažado paskirti darbuotojų į šiuos centrus ir skirti 

papildomų išteklių.  

 

k. Atvykusiems prieglobsčio prašytojams reikia suteikti naujausią informaciją apie jų teises ir 

pareigas jiems suprantama kalba. Pabėgėliams, ypač labiausiai pažeidžiamiems, ir su jais 

dirbantiems savanoriams reikia tinkamos psichologinės pagalbos. Atvykimo vietose turėtų 

būti teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

l. Siekiant tvarumo būtina gerinti ir profesionaliau vykdyti bendradarbiavimą ir koordinavimą 

tarp pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) ir su jų šalių vyriausybėmis. Valstybės narės 

turi nustatyti aiškią atsakomybės sritį už dažnai kompleksinį pabėgėlių priėmimo ir pagalbos 

jiems teikimo klausimą ir užtikrinti įvairių lygmenų valdžios institucijų veiklos koordinavimą. 

 

m. ES turėtų labiau padėti koordinuoti humanitarinę veiklą ir užtikrinti didesnį Europos vaidmenį 

ir matomumą tose šalyse, į kurias atvyksta daugiausia pabėgėlių, pavyzdžiui, pasitelkdama 

Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinį direktoratą (ECHO) 

ar panašią įstaigą. 
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n. Reikia tinkamai atsižvelgti į vietos gyventojams rūpimus klausimus. Siekiant, kad pabėgėliai 

žiniasklaidoje būtų pristatomi kitaip, būtina kovoti su bet kokiomis neapykantą kurstančiomis 

kalbomis, klaidinga informacija apie pabėgėlius bei ksenofobiniais pasisakymais ir pabrėžti 

teigiamą pabėgėlių indėlį. Pabėgėliai turėtų būti vertinami ne kaip grėsmė, o kaip galimybė 

įgyvendinti Europos ekonominį ir socialinį modelį.  

 

o. Dabar kaip niekada svarbu įgyvendinti tvirtą ekonominę politiką siekiant skatinti augimą ir 

kurti darbo vietas visiems. Pagalba pabėgėliams ir jų integracija pati savaime yra varomoji 

ekonomikos jėga. Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas padeda mažinti priešiškumą 

pabėgėliams. 

 

p. Norint, kad prieglobsčio procedūros rezultatai būtų teigiami, būtina kuo greičiau pradėti 

taikyti tvarią ilgalaikę integracijos politiką, kuri apimtų įgūdžių patikrą ir pripažinimą, 

švietimą ir mokymą, įskaitant pilietinį ugdymą ir kalbų mokymą. Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais reikėtų skatinti dalyvavimą darbo rinkoje. Investicijos į integracijos 

priemones atsipirks vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, o sprendimo atsisakyti 

integracijos kaina būtų didžiulė. 

 

Po tiriamųjų misijų EESRK yra geriau pasirengęs padėti įveikti pabėgėlių krizę ir rengti pabėgėlių 

integracijos politiką. Kaip organizuotos pilietinės visuomenės atstovas EESRK informuos ES 

institucijas, Europos piliečius ir jų organizacijas apie šios visuomenės poreikius ir perduos joms 

pastabas bei rekomendacijas. Pasinaudodamas savo patirtimi ir Europos bei pasaulio perspektyva, 

EESRK dar aktyviau prisidės rengiant ES prieglobsčio ir migracijos sričių politiką. 

 

Įvadas 

 

Bėgdami nuo persekiojimų, konfliktų ir skurdo 2015 m. daugiau kaip milijonas žmonių po gyvybei 

pavojingos kelionės sausuma ir jūra atvyko ieškoti saugaus prieglobsčio į Europą. 57 proc. jų buvo 

Sirijos gyventojai, kurie bėgo nuo karo savo šalyje. 24 proc. atvykusių žmonių buvo iš Afganistano, 

9 proc. – iš Irano. Kiti atvyko iš kitų šalių, pavyzdžiui, Pakistano, Eritrėjos ir Somalio
2
. Didžioji 

dauguma Europą pasiekė perplaukę Viduržemio jūrą, daugiausiai žmonių atvyko į Graikiją ir Italiją. 

3 735 asmenys dingo – manoma, jog jie nuskendo
3
. Deja, tiems, kurie išgyveno, kančios ir atšiaurios 

sąlygos dažnai nesibaigė ir atvykus į Europą. Blogos priėmimo sąlygos, neteisėti žmonių gabentojai, 

vagys, korupcija, policijos ir sienų apsaugos pareigūnų smurtas, atšiaurios oro sąlygos, uždarytos 

sienos, pasų kontrolė ir vis priešiškiau nusiteikę Europos piliečiai – tai tik kai kurie sunkumai, su 

kuriais susiduria Europoje prieglobsčio ieškantys vyrai, moterys ir vaikai. 

 

                                                      
2

 2016 m. sausio 26 d. paskelbtas Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) dokumentas „2016 m. 

Europos regioninio lygmens veiksmai dėl pabėgėlių ir migrantų“.  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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2014 ir 2015 m. atsakingoms nacionalinio ir regioninio lygmenų valdžios institucijoms dažnai buvo 

sunku tinkamai susitvarkyti su dideliais atvykstančių migrantų srautais. Svarbų vaidmenį įvairiais 

prieglobsčio proceso etapais atliko savanoriai, paramos teikėjai, pilietinės visuomenės organizacijos 

(PVO) ir vietos valdžios institucijos. Tam tikrais atvejais vietos merai nuveikė daugiau, nei jiems 

priklausytų, siekdami užpildyti nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų paliktas spragas; 

pilietinės visuomenės vaidmuo taip pat buvo ir tebėra labai svarbus. Kai kuriose šalyse pasienio 

regionų vietos valdžios institucijos nemažai įsiskolino, kad galėtų finansuoti savo veiklą. 

 

2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. sausio mėn. EESRK delegacijos apsilankė vienuolikoje ES 

valstybių narių (kovo mėn. planuojama apsilankyti ir Turkijoje) ir susitiko su pilietinės visuomenės 

organizacijomis, dirbančiomis su migrantais, kad išgirstų įvairių dabartinės pabėgėlių krizės subjektų 

problemas, poreikius, nesėkmes, sėkmės istorijas ir pavyzdžius bei geriausios patirties pavyzdžius. 

Galutinis jų tikslas – prisidėti prie ES politikos formavimo. Kiekvieną delegaciją sudarė trys nariai, 

jiems padėjo EESRK sekretoriatas. Delegacijos apsilankė Austrijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, 

Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje bei Švedijoje ir iš viso 

susitiko su 183 suinteresuotaisiais subjektais, daugiausia pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. 

 

Šioje apibendrinamojoje ataskaitoje apžvelgiamos pagrindinės delegacijų išvados, ypač pabrėžiant 

politikos rekomendacijas, kuriomis siekiama spręsti dabartinės pabėgėlių krizės ir ilgalaikės asmenų, 

kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, integracijos klausimus. Apibendrinamoji ataskaita bus 

papildyta išsamiomis suplanuotų apsilankymų vienuolikoje šalių suvestinėmis ataskaitomis. 

 

1. (Neteisėtai atvykstančių) migrantų skaičiaus mažinimas 

 

Ypač didelių sunkumų dėl daugybės atvykstančių pabėgėlių ir kitų migrantų kyla todėl, kad per 

trumpą laikotarpį atvyksta labai daug žmonių ir dauguma jų Europą pasiekia neteisėtais būdais. 

Dublino sistema nėra tinkama reaguoti į masinį pabėgėlių antplūdį. Šalims, šalia kurių vyksta 

konfliktai ir kurios priima pabėgėlius, teikiamos paramos nepakanka. Tokios šalys kaip Turkija, 

Libanas ir Jordanija priėmė didžiausią pabėgėlių dalį, įskaitant beveik 4,3 mln. Sirijos gyventojų. 

Gyventi šiose šalyse pabėgėliams sunku ir brangu, beveik nėra galimybių dirbti ir nuolat trūksta 

pagalbos. Migracija į Europą greičiausiai tęsis ir, ko gero, tokių žmonių bus daug. 

 

1.1 Pagrindinių priežasčių šalinimas 

 

 Reikia spręsti pagrindines priverstinio perkėlimo priežastis, be kita ko, baigiant konfliktą ir 

ieškant politinių krizių sprendimų. Turėtų būti stengiamasi ne tik užtikrinti taiką, bet ir atkurti 

šalis ir visuomenes po ilgus metus trukusio karo. 

 Pagrindiniai kilmės šalių tikslai turėtų būti teisėmis pagrįstas žmonių saugumas ir žmogaus bei 

socialinė raida, kurie suteiktų realių galimybių vietos gyventojams, ypač jaunimui. 

 Reikėtų daugiau investuoti į pagalbos ir vystymosi iniciatyvas, įskaitant tas, kurių imasi pilietinės 

visuomenės organizacijos, skirtas pagerinti nuo konfliktų bėgančių gyventojų padėtį tose regiono 

šalyse, šalia kurių vyksta konfliktai, pavyzdžiui, Turkijoje, Libane ar Jordanijoje. 
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1.2 Saugių maršrutų užtikrinimas  

 

 Į ES vykstantiems pabėgėliams reikia nustatyti saugius ir nuolatinius maršrutus. Būtina 

išvengti mirčių, žmogaus teisių pažeidimų ir susidūrimo su neteisėtu migrantų gabenimu ir 

prekyba žmonėmis. Tai turėtų apimti priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programas 

(perkėlimas), ambasadose išduodamas humanitarines vizas, privataus rėmimo programas ir 

laikinų apsaugos priemonių nustatymą. ES vizų kodeksas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų 

galima užtikrinti didesnę apsaugą. Vienas galimų sprendimų – registruoti prieglobsčio prašymus 

už ES ribų, pavyzdžiui, Turkijoje. 

 Jei nėra saugių maršrutų, siekiant išvengti neteisėto žmonių gabenimo ir išnaudojimo migrantų 

tranzito vietose reikėtų nemokamai teikti transporto, apgyvendinimo ir interneto ryšio paslaugas. 

 FRONTEX įgaliojimai ir ištekliai turėtų būti padidinti, kad jis galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį 

vykdant registraciją ir sienų kontrolę.  

 

1.3 Atgrasymas keliauti neteisėtai 

 

 ES ir jos valstybės narės turėtų atgrasyti potencialius neteisėtus ekonominius migrantus nuo 

kelionės į ES vykdydamos informavimo kampanijas jų kilmės šalyse. Be to, savo noru grįžę 

asmenys gali savo kilmės šalyse tinkamai informuoti kitus ir paneigti dažnai šališką nelegalių 

žmonių gabentojų ir kitų susijusių subjektų skleidžiamą informaciją. 

 

2. Humaniškas pabėgėlius priėmimas ir jiems teikiama pagalba 

 

ES turi ne tik ieškoti ilgalaikių sprendimų, kaip šalinti didelių migracijos srautų priežastis, bet ir 

pasirengti besitęsiantiems migracijos srautams bei parengti veiksmingas priemones, kad šiuos srautus 

būtų galima veiksmingai valdyti. Migracijos maršrutai ir migrantų profiliai nuolat kinta, todėl šalys 

būti lanksčios ir prisitaikyti prie besikeičiančios tikrovės. 

 

Pilietinė visuomenė apgailestauja, kad nėra bendro ES požiūrio į didelio pabėgėlių antplūdžio 

valdymą ir tinkamai veikiančios bendros prieglobsčio sistemos. Atitinkami ES ir tarptautiniai teisės 

aktai ne visada yra tinkamai įgyvendinami valstybėse narėse. Sutartas perkeliamų asmenų skaičius 

neatitinka tikro atvykstančių migrantų skaičiaus. Be to, ES perkėlimo sistema neveikia taip, kaip 

turėtų, ir kol kas perkelta tik labai nedaug migrantų. Kai kurios šalys vienašališkai uždarė savo sienas 

ir dėl tokių veiksmų kyla grėsmė Šengeno sistemai.  

 

2.1 Bendra Europos prieglobsčio sistema 

 

EESRK rekomenduoja: 

 

 Reikėtų užbaigti kurti tikrą bendrą Europos prieglobsčio sistemą, grindžiamą žmogaus 

teisėmis, solidarumu ir bendra atsakomybe. Ji turėtų apimti vienodą prieglobsčio statusą ir 
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sprendimų dėl prieglobsčio tarpusavio pripažinimą siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio 

prašytojai galėtų visose valstybėse narėse naudotis tomis pačiomis teisėmis bei priėmimo 

sąlygomis ir jiems būtų taikoma ta pati tvarka. Tai galėtų padėti nutraukti palankiausios 

prieglobsčiui valstybės paieškas. 

 Visi į ES atvykstantys prieglobsčio prašytojai turi būti registruojami iškart, taip išvengiant 

dvigubo registravimo. Valstybės narės taip pat turėtų geriau dalytis informacija apie pabėgėlių 

srautą. FRONTEX turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vykdant šį procesą. 

 Peržiūrėti Dublino reglamentą, siekiant sukurti geresnį, nuolatinį atsakomybės pasidalijimo 

mechanizmą, skirtą padėti prie ES išorės sienų esančioms valstybėms narėms. Jos neturėtų būti 

vienintelės įpareigotos priimti visus į ES atvykstančius prieglobsčio prašytojus, apsvarstyti jų 

prieglobsčio prašymus ir juos integruoti. 

 Visi suplanuoti kriziniai migracijos centrai turi pradėti veikti 24 val. per parą ir 7 dienas per 

savaitę, reikia apsvarstyti galimybę įsteigti daugiau tokių centrų ir valstybės narės turėtų paskirti 

darbuotojų į šiuos centrus ir skirti papildomų išteklių.  

 Reikėtų laikytis nustatytų perkėlimo kvotų bei terminų ir imtis spartesnių administracinių 

veiksmų. Kiek įmanoma labiau reikėtų atsižvelgti į kalbos žinias, šeimos ir diasporos ryšius.  

 Valstybės narės turi padidinti prašymų tvarkymo pajėgumus, kad būtų galima sumažinti išlaidas ir 

pagerinti prieglobsčio prašytojų padėtį. 

 Migrantai, kuriuos nuspręsta grąžinti, bendradarbiaujant su kilmės šalių vietos valdžios 

institucijomis turi būti kuo greičiau sugrąžinti į kilmės šalį, užtikrinant jų orumą ir suteikiant 

jiems reintegracijos priemonių. 

 

2.2 Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių priėmimas 

 

Valstybių narių valdžios institucijoms sunku tinkamai susitvarkyti su dideliais atvykstančių 

prieglobsčio prašytojų srautais. Daugelis jų neturi pajėgumų ir (arba) politinės valios užtikrinti 

tinkamas priėmimo sąlygas, medicininę pagalbą, teikti informaciją apie teisines procedūras ir 

prieglobsčio prašytojų bei pabėgėlių teises. Trūksta lėšų, apmokytų darbuotojų ir vertėjų žodžiu. 

Kartais, kol vietos valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos stengiasi įveikti krizę, 

centriniu ir decentralizuotu lygiais neaiškiai paskirstytos prievolės ir finansavimas kelia painiavą 

vykdant pagalbos veiklą. Pateikę prieglobsčio prašymą pabėgėliai paprastai turėtų turėti teisę gauti 

pagrindines paslaugas, pavyzdžiui, apgyvendinimą, tačiau tinkamų būstų nuolat trūksta ir daug 

pabėgėlių apgyvendinama laikinuose būstuose. Nepakankami vyriausybės veiksmai atveria kelią 

nesąžiningiems asmenims naudotis pažeidžiama paliktų likimo valiai pabėgėlių padėtimi, pavyzdžiui, 

suteikiant galimybę neteisėtai įsigyti prekių, būstą, darbo vietą ar paslaugų. 

 

Todėl EESRK rekomenduoja 

 

 Europos Komisija turėtų stebėti, kad visos valstybės narės į nacionalinę teisę tinkamai 

perkeltų ir įgyvendintų ES prieglobsčio teisės aktus, visų pirma Priėmimo sąlygų direktyvą
4
. 

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=LT
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 Nuolat stebėti registracijos ir prieglobsčio procedūrų atitiktį teisės aktams (kalbą, kuria procedūra 

vykdoma, reikiamos ir patikimos informacijos teikimą, teisinį atstovavimą, tinkamas gyvenimo 

sąlygas, kol procedūra vykdoma, ir t. t.), ypač šalyse, kuriose priimama akivaizdžiai mažai 

teigiamų sprendimų dėl prieglobsčio. 

 Valstybės narės turėtų rodyti politinį įsipareigojimą priimti pabėgėlius ir teikti jiems pagalbą. Jos 

turėtų skirti pakankamai nacionalinių išteklių (darbuotojų, lėšų ir infrastruktūros) krizei įveikti ir 

strateginiams planams įgyvendinti. Atsakomybė priimti pabėgėlius tenka visai valstybei narei, ir 

vietos valdžios institucijoms turi būti teikiama nacionalinio lygmens parama.  

 Valstybės narės turėtų nustatyti aiškią atsakomybės sritį už dažnai kompleksinį pabėgėlių 

priėmimo ir pagalbos jiems teikimo klausimą ir užtikrinti įvairių lygmenų valdžios institucijų 

veiklos koordinavimą.  

 ES ir jos valstybės narės turėtų pasirengti panašioms krizėms ateityje ir nustatyti migracijai skirtas 

stebėsenos sistemas. 

 Valstybės narės laikytųsi šeimos neišskyrimo principo ir taikytų individualizuotą požiūrį. 

 Valstybės narės turėtų skirti pakankamai išteklių priėmimo ir tranzito centrams, o šie centrai 

turėtų prireikus visą parą teikti pagalbą, visų pirma pažeidžiamiems asmenims. 

 Valstybės narės turėtų skirti reikiamų išteklių, kad sutrumpintų gyvenimo laikinuose būstuose 

laikotarpį, ypač šeimoms, ir pagerinti gyvenimo sąlygas. Žmonės turėtų būti apgyvendinami 

vietos bendruomenėse, o ne už jų ribų. Reikia skubiai užtikrinti prieinamą būstą pabėgėliams, 

kuriems turėtų būti padedama jį rasti. 

 

2.3 Tinkamos ir patikimos informacijos teikimas prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams 

 

Keliaudami į Europą ir joje pabėgėliai remiasi dažnai klaidinga informacija, gauta neoficialiais 

kanalais ir iš neteisėtų žmonių gabentojų. Žiniasklaidoje pateikiamos istorijos gali būti šališkos ir 

cenzūruojamos. Be to, pabėgėliai retai kalba priimančiosios visuomenės ar bet kuria kita Europos 

kalba. Tačiau daugelyje ES valstybių narių trūksta vertėjų žodžiu, mokančių, pavyzdžiui, arabų, persų 

ar puštūnų kalbas. Šiuo metu PVO tenka svarbus vaidmuo ieškant vertėjų žodžiu ir juos rengiant. 

 

Todėl EESRK rekomenduoja: 

 

 Europos Komisijai užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi Priėmimo sąlygų direktyvos 

5 straipsnio dėl informavimo apie prieglobsčio prašytojų teises bei prievoles ir dėl paramą ir 

informaciją teikiančių organizacijų, grupių ar asmenų.  

 Europos Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi visų su kalbomis susijusių 

Prieglobsčio procedūrų direktyvos nuostatų.  

 Valstybės narės turėtų teikti pabėgėliams praktinę ir teisinę informaciją tiek žodžiu, tiek raštu 

jiems suprantama kalba; svarbu turėti pakankamą skaičių gerai parengtų vertėjų žodžiu ir raštu, 

kurie padėtų vykdyti registraciją ir išsklaidytų nerimą ir klaidingą informaciją, o valstybės narės 

turi skirti pakankamai išteklių jų įdarbinimui. Paprastiems pokalbiams galima pasitelkti ir 

neprofesionalius vertėjus žodžiu (pavyzdžiui, ankstesnių imigracijos bangų pabėgėlius ir (arba) 

migrantus), tačiau reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp rizikos ir naudos. 
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 ES turėtų suteikti galimybę atvykusiems pabėgėliams pasinaudoti centralizuota informacija. 

Informaciniuose lapeliuose ir oficialioje ES svetainėje (panašiai kaip ES imigracijos portale) 

būtų teikiama atnaujinta informacija apie jų teises, procedūras ir jiems teikiamas prieglobsčio 

galimybes visoje ES, o ne tik keliose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ar Švedijoje. 

 ES turėtų koordinuoti pabėgėliams, kurie turi būti perkelti, skirtų informacinių brošiūrų, kuriose 

jų gimtąja kalba pateikiama pagrindinės informacijos apie paskirties šalį, platinimą prieš jų 

kelionę. Vaikams taip pat turėtų būti teikiama pritaikyta informacija.  

 

2.4 Pažeidžiamiausių asmenų apsauga 

 

Dauguma pabėgėlių atvyksta po ilgos ir sunkios kelionės, per kurią jiems dažnai tenka susidurti su 

apiplėšimais, prievarta ar kitokio pobūdžio smurtu. Jie pabėgo nuo karo, paliko savo šeimos narius 

arba prarado juos pakeliui į Europą. Į šią traumą yra ne visada pakankamai atsižvelgiama per 

priėmimą ir prieglobsčio procedūros etapu. Į ES atvyksta vis daugiau nelydimų nepilnamečių. Gauta 

pranešimų, kad labai daug nelydimų nepilnamečių dingsta. Nors dažnai neaišku, kas įvyko, manoma, 

kad daugelis jų patenka į nusikalstamų grupuočių, prekiautojų žmonėmis ir kitų blogų ketinimų 

turinčių žmonių rankas. 

 

Todėl EESRK rekomenduoja: 

 

 Valstybės narės turėtų skirti reikalingų išteklių, kad pabėgėliams ir su jais dirbantiems 

savanoriams būtų galima teikti tinkamą psichologinę pagalbą. 

 Nelydimi nepilnamečiai turėtų būti apgyvendinti mažuose centruose arba priimančiosiose 

šeimose. Europos Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės nesulaikytų (nelydimų) 

nepilnamečių, ir ES, bendradarbiaudama su UNICEF, turėtų sustiprinti vaiko teisių užtikrinimo 

stebėsenos priemones. 

 Taip pat reikėtų atsižvelgti į lyties aspektą – jei prašymus pateikusios moterys to pageidauja, jų 

pokalbiai turėtų būti surengti su moterimi pareigūne, padedant vertėjai žodžiu. 

 

3. Geresnė parama pilietinės visuomenės organizacijoms 

 

PVO atlieka neįkainojamą darbą – jos padeda vyriausybėms ar netgi perima jų prievoles teikti 

pabėgėliams humanitarinę pagalbą ir apsaugą. PVO, ryžtingai tikslo siekiantys vietos iniciatyvų 

dalyviai ir savanoriai vykdo įvairaus pobūdžio veiklą visais priėmimo proceso etapais – jie, be kita ko, 

užtikrina pagrindinius pabėgėlių poreikius, juos apgyvendina, teikia socialinę bei psichologinę 

pagalbą ir informaciją, padeda susitikti atskirtiems šeimos nariams, priima sprendimus dėl nelydimų 

vaikų ir samdo vertėjus žodžiu. Jos stebi, kaip laikomasi žmogaus teisių, ir vykdo propagavimo ir 

informavimo veiklą.  
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3.1 Pilietinės visuomenės organizacijų vaidmens pripažinimas ir jų veiklos koordinavimas 

 

Kai kurias PVO vyriausybė oficialiai įgalioja spręsti susidariusią padėtį ir užtikrinti pagalbos 

koordinavimą, tačiau kai kurios valstybės humanitarinės pagalbos nekoordinuoja arba tai palieka 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui ir Tarptautinei migracijos organizacijai. 

Atrodo, kad kai kuriose šalyse vyriausybės nepakankamai pasitiki PVO – jos laikomos pernelyg 

dosniomis arba „labdaros pramonės“ dalimi. Tai nepadeda sukurti tinkamos aplinkos veiksmingam 

bendradarbiavimui. Kitose šalyse bendradarbiavimas su vyriausybe vyksta sklandžiai, ir valdžios 

institucijos atsižvelgia į pilietinės visuomenės organizacijų pasiūlymus. Rengiami reguliarūs 

koordinaciniai susitikimai su visais suinteresuotaisiais subjektais, o asmeniškas politikų (ministrų) 

dalyvavimas rodo vyriausybių įsipareigojimą ir duoda gerų rezultatų. 

 

PVO tarpusavio bendradarbiavimas iš esmės atrodo veiksmingas, išvengiama painiavos ir pastangų 

dubliavimo, kartais netgi vykdoma tarpvalstybinio pobūdžio veikla. Tačiau kartais PVO konkuruoja 

tarpusavyje dėl išteklių ir žiniasklaidos dėmesio. Todėl aišku, kad reikia tvarios ilgalaikės strategijos, 

kuria būtų atsižvelgiama į PVO darbuotojų ir savanorių (kurių dažnai yra labai nedaug) gerovę ir 

pasitenkinimą darbu. 

 

Todėl EESRK rekomenduoja: 

 

 Sėkmingas bendradarbiavimas (o ne konkurencija) yra labai svarbus veiksnys sprendžiant 

pabėgėlių klausimą. Organizacijos turi kurti bendrą pabėgėlių apsaugos viziją ir bendrą supratimą 

apie viena kitos įgaliojimus, vaidmenis ir atsakomybę. Valstybės narės turėtų remti PVO 

bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų vykdymą, veiklos koordinavimą ir dalijimąsi 

patirtimi, žiniomis bei ištekliais. Jų tarptautinimas, tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir 

keitimasis informacija galėtų būti remiami pasinaudojant konkrečiais fondais ar oficialiu tinklu. 

 ES turėtų užtikrinti, kad PVO geroji patirtis būtų skatinama, ja būtų dalijamasi ir, jei tai įmanoma, 

ji būtų atkartojama. Rengiant politiką būtina pasinaudoti PVO praktine patirtimi.  

 Reikėtų gerinti valstybių narių ir PVO bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, be kita ko, 

paskiriant kontaktinius asmenis atitinkamose ministerijose, kurie teiktų informaciją 

organizacijoms. Taip pat turėtų būti aiškiai paskirstyta atsakomybė už migrantų priėmimą ir 

užtikrintas būtinas koordinavimas tarp įvairių valdžios institucijų ir organizacijų. 

 Įvairios paramos tinkluose dalyvaujančios organizacijos turėtų rengti reguliarius koordinacinius 

susitikimus, ir būtų labai patartina jų bendras iniciatyvas įtvirtinti dokumentais, kad jos būtų 

prieinamos ateityje, taip pat sukurti kontrolinius sąrašus, procedūras ir t. t. 

 Valstybėse narėse turėtų būti sukurti bendradarbiavimo forumai (jei jų dar nėra), vienijantys 

valstybės ir vietos lygmens valdžios institucijas ir PVO. ES lygmeniu EESRK ir Europos 

Komisija galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį užtikrinant, kad šie bendradarbiavimo forumai veiktų 

pakankamai gerai ir būtų pakankamai įtraukūs. 

 Pabėgėlių klausimas turi būti nesusietas su politika, ir valstybės narės turi užtikrinti, kad tarp 

organizacijų nebūtų diskriminacijos dėl politinio palankumo ar politinių prioritetų. 
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 Atsižvelgdama į Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio 

direktorato ir FRONTEX įgaliojimus, ES turėtų stengtis geriau koordinuoti humanitarinę veiklą ir 

vykdyti aktyvesnę veiklą vietoje. Naudodamasi Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 

arba nauja įstaiga, ES turėtų siųsti pabėgėlių koordinavimo, priėmimo ir apsaugos ekspertus ir 

vietos lygmeniu įgyvendinti strateginius planus, kuriems pritartų visi suinteresuotieji subjektai, 

siekdama užtikrinti, kad būtų patenkinti tokie pagrindiniai pabėgėlių poreikiai, kaip, pavyzdžiui, 

maistas, sveikatos priežiūra, būstas ir teisinė pagalba.  

 ES turėtų užtikrinti, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD koordinuojama naujoji 

ES pagalbos savanorių iniciatyva taip pat galėtų būti įgyvendinama ES, užtikrinant, kad 

savanoriai būtų nukreipiami ten, kur jų labiausiai reikia, ir jų gebėjimai bei žinios būtų tinkamai 

panaudojami ir nenueitų veltui. 

 

3.2 Pilietinės visuomenės organizacijų finansavimas ir joms teikiama parama 

 

PVO susiduria su įvairiais sunkumais gauti finansavimą ir apmokyti savo darbuotojus. Paprastai 

tikimasi, kad jos prisidės prie savo veiklos finansavimo nuosavais ištekliais, netgi vykdydamos 

užduotis valstybės institucijų vardu. Be to, PVO dažnai priklauso nuo trumpalaikių ES dotacijų, dėl 

kurių jos negali planuoti tvarios ir ilgalaikės veiklos. Be to, dėl reikalavimo įrodyti pakankamą klientų 

skaičių PVO konkuruoja tarpusavyje, o tai gali kenkti jų teikiamų paslaugų veiksmingumui. 

Trumpalaikiai projektai taip pat turi įtakos darbuotojų darbo saugumui, todėl sunkiau pritraukti ir 

išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Kai kuriose srityse susiduriama su tam tikru „labdaros turizmo“ 

reiškiniu. 

 

 Jei PVO vykdo užduotis valstybės institucijų vardu, valstybės narės yra atsakingos už tai, 

kad joms būtų tinkamai atlyginta. Be to, mažėjant savanorių skaičiui, valstybės narės turėtų 

skirti reikalingų išteklių tam, kad pabėgėliams teikiama pagalba ilgainiui taptų profesionali; 

siekdamos spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą jos taip pat turėtų užtikrinti, kad šio 

sektoriaus darbo vietos taptų pakankamai patrauklios.  

 ES finansavimas turėtų būti gaunamas lengviau ir greičiau, taip pat nedidelio masto 

iniciatyvoms, užtikrinant proceso nešališkumą ir skaidrumą. Valstybės narės turėtų sušvelninti 

bendro finansavimo reikalavimą arba pačios juo pasirūpinti.  

 Ypač būtina užtikrinti aiškiomis taisyklėmis pagrįstą ilgalaikį PMIF (Europos prieglobsčio, 

migracijos ir integracijos fondas) subsidijų paskirstymo programavimą. Komisija turėtų 

nedelsdama paskirstyti PMIF dotacijas.  

 Komisija turėtų pritaikyti finansavimo taisykles, kad būtų galima prašyti atlyginti tam tikras 

netiesiogines išlaidas (ne tik koordinavimo išlaidas), kaip anksčiau buvo daroma ERF ir EIF 

fondų atvejais.  

 Komisija turėtų inicijuoti teisės aktus, kuriais remiantis būtų galima finansuoti PVO institucinių 

gebėjimų stiprinimą, t. y. siekiant užtikrinti stabilias užimtumo sąlygas ir mokymą (pavyzdžiui, 

pabėgėlių stovyklos valdymo srityje). 
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4. Pakeisti diskursą 

 

Siekiant, kad bendras ES požiūris į atvykstančius pabėgėlius būtų veiksmingas, labai svarbu, kad 

visuomenė pritartų jų priėmimui. Tačiau požiūris į pabėgėlius ES vis blogėja. Visuomenė turi gauti 

faktais pagrįstą informaciją apie pabėgėlius, ir šiuo požiūriu svarbus vaidmuo tenka žiniasklaidai ir 

PVO. Nežinomybės baimę dar labiau kursto tam tikros žiniasklaidos priemonės, kurios skleidžia 

neteisingą informaciją ir nuolat bruka stereotipus. Tačiau kai kurios žiniasklaidos priemonės 

naudojasi pilietinės visuomenės indėliu ir kuria subalansuotą pabėgėlių įvaizdį. 

 

4.1 Pabrėžti migracijos naudą 

 

 Siekdamos pagerinti migrantų įvaizdį viešose diskusijose ES institucijos ir valstybės narės turėtų 

viešinti teigiamus jų pasiekimus ir jų indėlį į ekonominį, socialinį ir kultūrinį Europos gyvenimą 

(pavyzdžiui, pabrėžiant kitataučių mokytojų ir kariuomenės ir (arba) policijos pareigūnų 

Vokietijoje ar Prancūzijoje skaičių, užuot sutelkus dėmesį į problemų keliantį jaunimą). 

Sėkmingai integravęsi pabėgėliai turi būti sektinas pavyzdys, ir ES turėtų remti gerosios patirties 

mainus šioje srityje.  

 Visuomenė labiau remtų migraciją, jei suprastų jos teikiamą naudą. ES institucijos turėtų 

pabrėžti teigiamus migracijos aspektus, pavyzdžiui, tai, kad dėl pabėgėlių antplūdžio 

daugelyje atokiose Europos vietovėse esančių kaimų, kurie patiria demografinį nuosmukį, dabar 

pagausėjo darbuotojų, vartotojų, mokyklose padaugėjo moksleivių ir t. t. 

 

4.2 Migracija žiniasklaidoje 

 

 Siekdamos kovoti su neigiamais stereotipais valstybių narių valdžios institucijos turėtų 

apsvarstyti galimybę pateikti žurnalistams pagrindinius faktus ir duomenis, taip pat suteikti jiems 

galimybę apsilankyti, pavyzdžiui, pabėgėlių centruose arba pasienio kontrolės punktuose. 

 Valstybės narės turi stiprinti daugiakultūrį ir nediskriminavimo ugdymą savo mokyklos mokymo 

programose ir už mokyklos ribų, nes kultūrų įvairovė neišvengiamai didės. Šis ugdymas turėtų 

būti pagrįstas vietos valdžios institucijų, susijusių PVO ir migrantų vadovaujamų organizacijų 

patirtimi. Jos turėtų padėti savo piliečiams sužinoti apie pasaulines tendencijas.  

 Valstybės narės neturėtų toleruoti užgaulios ir ksenofobinės kalbos vartojimo ir neapykantą 

kurstančių pasisakymų žiniasklaidoje ir turėtų už tai skirti sankcijas pagal teisės aktus. 

 

4.3 Bendruomenės pastangos 

 

 ES ir jos valstybės narės turėtų teikti vietos bendruomenėms (pavyzdžiui, vietos mokyklas 

lankančių moksleivių tėvams) tinkamą, faktais pagrįstą informaciją ir skatinti galimybes 

užmegzti ryšius su kitataučiais, pavyzdžiui, dalyvaujant vietos kultūros centrų ar PVO 

rengiamoje vaikams ir suaugusiems skirtoje veikloje.  

 Valstybės narės turėtų finansuoti valstybinių tarnybų (įskaitant vietos ir nacionalinės valdžios 

institucijas, užimtumo tarnybas, policiją, mokyklas ir t. t) darbuotojų, kurie palaiko ryšį su 
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pabėgėliais, rengimą ir mokymą, siekiant suteikti jiems priemonių, padedančių tinkamai įvertinti 

kultūrų įvairovę, taip pat suteikti informacijos ir naudingų kontaktų (pagalbą teikiančios PVO). 

 

5. Pabėgėlių integracijos užtikrinimas 

 

5.1 Integracijos politikos rengimas 

 

ES valstybių narių patirtis, susijusi su integracijos politika, taip pat ir jų požiūris į šią politiką skiriasi. 

Integracija yra dvikryptis procesas, apimantis tiek teises, tiek prievoles. PVO visoje Europoje užpildo 

spragas ir teikia daug paslaugų, kuriomis padedama siekti integracijos, pavyzdžiui, kalbos kursus, 

teisinę pagalbą, informacijos paslaugas ir kultūrinę veiklą. 

 

 Visoje Europoje reikia sukurti tvarią ilgalaikę integracijos politiką. ES turėtų toliau remti 

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir valstybių narių keitimąsi gerąja patirtimi. 

 Valstybės narės turėtų taikyti visapusišką ir nuoseklų požiūrį, horizontaliai apimantį įvairias 

politikos sritis, taip pat pripažinti prieglobsčio procedūrą kaip esminę integracijos proceso dalį. 

 Ekspertai ir specialistai turi dalyvauti rengiant integracijos politiką valstybių narių lygmeniu, kad 

būtų išvengta populistinio požiūrio. Vietos suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas yra labai 

svarbus, nes integracija iš tiesų vyksta būtent šiuo lygmeniu. 

 Rengdamos integracijos politiką, valstybės narės turėtų įtraukti PVO, ypač darbdavius bei 

profesines sąjungas, taip pat regioninės valdžios institucijas, be kita ko, siekiant užtikrinti, kad 

būtų vystomi pabėgėlių įgūdžiai reaguoti į konkrečias darbo rinkos spragas.  

 Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kad rengiant integracijos politiką reikia laikytis 

individualizuoto požiūrio. Iš tiesų, pabėgėlių padėtis yra blogesnė nei kitų migrantų. Jie gali 

neturėti dokumentų, jų pažinčių ratas yra siauresnis ir dėl patirto smurto ir traumų jie gali turėti 

sveikatos problemų.   

 Valstybės narės turėtų įtraukti migrantų ir (arba) pabėgėlių kilmės asmenis, kurie sėkmingai 

integravosi į visuomenę ir galėtų atlikti mentorių vaidmenį teikiant paramą prieglobsčio 

prašytojams. Jie galėtų būti sektinais pavyzdžiais ir padėti geriau suprasti priimančiąją 

visuomenę.  

 Pabėgėliai turėtų paklusti priimančiosios šalies įstatymams ir priimti jos kultūrą. Tai, be kita ko, 

reiškia pagarbą lyčių lygybei ir vadovaujamas pareigas užimančioms moterims, pavyzdžiui, 

mokytojoms, gydytojoms, socialinėms darbuotojoms ir kt. Valstybės narės turėtų skirti lėšų 

konsultavimui ir kuravimui šioje srityje. 

 Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kad labai didelė parama, kuri tam tikrose šalyse skiriama 

nelydimiems nepilnamečiams, yra sektinas, nors ir brangus, gerosios patirties pavyzdys siekiant 

visų migrantų integracijos. 
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5.2 Esminis kalbų mokymo ir švietimo vaidmuo  

 

 Valstybės narės turėtų skirti reikalingų išteklių, kad asmenims, kuriems, tikėtina, bus suteiktas 

apsaugos statusas, kuo greičiau po jų atvykimo būtų suteikta galimybė mokytis kalbos; taip 

pat kalbos mokymą patartina derinti su darbu, nes taip kalbą išmokti lengviau. 

 Valstybės narės turėtų užtikrinti greitą prieigą prie vaikų priežiūros įstaigų ir mokyklų, kurios yra 

labai svarbios šeimos integracijai ir moterų integracijai į darbo rinką.  

 

5.3 Integracijos į darbo rinką svarba 

 

Atsižvelgdami į demografinę senatvę ir konkrečių gebėjimų poreikius tam tikruose sektoriuose, 

socialiniai partneriai pripažįsta teigiamą pabėgėlių indėlį. Daugeliui suaugusių pabėgėlių labai sunku 

rasti tinkamą darbą. Jie susiduria su daug kliūčių, pavyzdžiui, nepakankamai moka kalbas, neturi 

asmens dokumentų ir pažymėjimų, jų diplomai ir profesinės kvalifikacijos nepripažįstami, trūksta 

galimybių įsidarbinti, ypač tose šalyse, kuriose nedarbo lygis aukštas. Daugelis aukštos kvalifikacijos 

specialistų galiausiai pradeda dirbti nekvalifikuoto darbo sektoriuje, jei jiems išvis pavyksta rasti 

darbą.  

 

 Nepaisant to, kad Priėmimo sąlygų direktyvos 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas valstybėms 

narėms „užtikrinti, kad [tarptautinės apsaugos] prašytojai turėtų galimybę patekti į darbo rinką ne 

vėliau kaip per 9 mėnesius nuo [tarptautinės apsaugos] prašymo pateikimo datos“, valstybės narės 

turėtų stengtis prieglobsčio prašytojams kuo greičiau surasti darbą, kad jų įgūdžiai nepasentų ir jie 

galėtų tapti ekonomiškai produktyvūs. Tai naudinga ir atskiriems asmenims, ir priimančiajai 

visuomenei, nes galimybė dirbti lemia savarankiškumą, orumą bei socialinę sąveiką. Pabėgėliams 

turi būti užtikrinamos tokios pačios sąlygos kaip ir valstybės narės piliečiams.  

 Įgyvendindama savo teisėtos migracijos ir integracijos politiką, ES turėtų skirti pakankamai 

dėmesio darbo rinkos vertinimui ir įgūdžių patikrai, taip pat sudaryti sąlygas geriau nustatyti bei 

vystyti pabėgėlių įgūdžius. Reikia plėtoti veiksmingą diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą, galbūt 

remiantis Europos kvalifikacijų sandara. 

 Pabėgėliams, švietimo įstaigoms ir darbdaviams reikia teisinio tikrumo. Kalbant apie švietimą ir 

mokymą, valstybės narės turėtų suteikti migrantams pakankamai laiko pabaigti savo švietimo ir 

mokymo programas, net jei jų prieglobsčio prašymas atmetamas. Kiek tai susiję su pabėgėlių 

pameistrystės programomis, gerosios patirties pavyzdys kai kuriose valstybėse narėse yra skatinti 

darbdavius investuoti į pameistrių mokymą ir užtikrinti pabėgėlių ir jų darbdavių saugumą, 

suteikiant prieglobsčio prašytojui galimybę likti darbo vietoje keletą metų, net jei jų prieglobsčio 

procedūros buvo nesėkmingos. 

 ES ir valstybės narės turėtų parengti į darbdavius ir profesines sąjungas orientuotą švietimo ir 

informacijos kampaniją dėl teisių, prievolių ir procedūrų, susijusių su migrantų užimtumu. 

 

_____________ 
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