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SÕNAD ON OLULISED

Õppe-eesmärgid

Terminite „pagulased, „ränne“ ja „varjupaik“ mõistmine algab mõningatest põhitõdedest arusaamisega. 

Sõna pagulane kasutatakse tihti üldterminina inimeste kohta, kes on sõja, vägivalla või tagakiusamise tõttu 
ümber asustatud. 

Kuid ümberasustatud inimesed jagunevad eri kategooriatesse, millest igaühel on erinevad vajadused. Oluline on 
teada, mida need kategooriat täpselt tähendavad – see aitab seda keerulist teemat paremini mõista. 

Lugege allpool esitatud määratlused ülevalt alla järjest läbi ja kasutage neid iga kord, kui pagulaste, 
varjupaiga ja rände teemaliste kursuste raames nende üle arutlete.

Pagulased

Pagulased on inimesed, kes on põgenenud sõja, vägivalla, konflikti või 
tagakiusamise eest ning ületanud vähemalt ühe rahvusvahelise piiri, et 
leida kaitset teises riigis. Pagulased võivad kodumaale naastes uuesti 
ohuolukorda sattuda.
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Rändajad

Sarnaselt pagulastele on rändajad isikud, kes on kolinud teise riiki. 
Nende kolimise põhjus on aga erinev. Rändajad kolivad teise riiki muudel 
põhjustel kui sõda, vägivald, konflikt või tagakiusamine. Rändaja võib 
naasta oma riiki, ilma et ta seisaks silmitsi vahetu ohuga.

Varjupaigataotlejad

Varjupaigataotlejad on inimesed, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset 
konflikti ja tagakiusamise eest. Sarnaselt pagulastega on nad teises riigis, 
kuid peavad sellegipoolest tõendama, et neil on oma riigist põgenemiseks 
mõjuv põhjus. Selle menetluse käigus hindavad vastuvõtva riigi 
ametnikud, kas varjupaigataotleja taotlus on usutav ja kas vastuvõttev 
liikmesriik tunnistab ta pagulaseks või annab talle muu kaitse.

Riigisisesed põgenikud

Sarnaselt pagulastele on riigisisesed põgenikud inimesed, kes 
on põgenenud sõja, vägivalla, konfliktide või tagakiusamise eest. 
Riigisisesed põgenikud ei ole aga ületanud ohutu koha leidmiseks ühtegi 
rahvusvahelist piiri. Nad on ikka veel oma riigis, kuid on kolinud teise 
piirkonda. Sarnaselt pagulastega võib neid koju naastes ähvardada oht.

Kodakondsuseta isikud

Kodakondsuseta isikutel ei ole ühegi riigi kodakondsust.

Tagasipöördujad

Tagasipöördujad on inimesed, kes on pärast ümberasumist koju tagasi 
pöördunud.
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Selle õppematerjalide paketi koostasid ühiselt:

Saatjata lapsed

Lapsed, kes on mõlemast vanemast eraldatud või kelle eest ei hoolitse 
täiskasvanu, kes seaduse või tava kohaselt selle eest vastutab.

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet kaitseb inimesi, kes on sunnitud 
oma kodust konflikti ja tagakiusamise tõttu põgenema. ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Amet tegutseb enam kui 130 riigis, kaitstes miljoneid 
inimesi, pakkudes neile elupäästvat tuge, kaitstes põhilisi inimõigusi ja 
aidates neil luua paremat tulevikku.

UNICEF

ÜRO Lastefondi lühend. Lühend tuleneb organisatsiooni algsest 
nimest United Nations International Children’s Emergency Fund ( ÜRO 
Rahvusvaheline Laste Hädaabifond). UNICEF edendab kõikide laste õigusi 
ja heaolu. Koos partneritega töötame 190 riigis ja territooriumil selle 
nimel, et muuta laste õiguste austamine praktiliseks tegevuseks, tehes 
lisajõupingutusi kõige haavatavamate ja tõrjutumate lasteni jõudmiseks.

Euroopa Liit

EL on partnerlus 27 Euroopa riigi ehk liikmesriigi vahel, kes on otsustanud 
ühendada jõud, et luua koos parem tulevik. ELi liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd, et parandada kõigi oma inimeste elu, austades ühtlasi iga riigi 
ainulaadset kultuuri ja traditsioone. EL on koduks rohkem kui 446 miljonile 
inimesele, see tähendab ligikaudu 6%-le maailma elanikkonnast. ELi 
liikmesriikide kodanikud on ka Euroopa Liidu kodanikud.
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