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Mokymosi tikslai

Norint suprasti sąvokas „pabėgėliai“, „migracija“ ir „prieglobstis“, pirmiausia reikia suprasti tam tikrus pagrindinius 
dalykus. 

Žodis „pabėgėlis“ dažnai vartojamas kaip bendrinis terminas, kuriuo apibūdinami žmonės, priversti persikelti dėl 
karo, smurto ar persekiojimo. 

Tačiau perkeltieji asmenys būna skirtingų kategorijų ir turi specifinių poreikių. Svarbu žinoti, ką tiksliai reiškia 
kiekviena iš šių kategorijų – tai padės geriau suprasti šią sudėtingą temą. 

Perskaitykite toliau pateiktas apibrėžtis iš viršaus į apačią ir naudokite jas kaskart, kai mokydami 
aptariate pabėgėlių, prieglobsčio ir migracijos temas.

Pabėgėliai

Pabėgėliai yra asmenys, kurie pabėgo nuo karo, smurto, konfliktų ar 
persekiojimo ir kirto bent vieną tarptautinę sieną ieškodami saugumo 
kitoje šalyje. Grįžę į savo šalį pabėgėliai vėl susidurtų su pavojais.



Funded by the European Union

Migrantai

Kaip ir pabėgėliai, migrantai yra asmenys, persikėlę į kitą šalį. Tačiau 
jų persikėlimo priežastis yra kita. Migrantai į kitą šalį persikelia dėl kitų 
priežasčių nei karas, smurtas, konfliktai ar persekiojimas. Migrantas gali 
grįžti į savo šalį nepatirdamas tiesioginio pavojaus.

Prieglobsčio prašytojai

Prieglobsčio prašytojai yra asmenys, prašantys tarptautinės apsaugos 
nuo konfliktų ir persekiojimo. Kaip ir pabėgėliai, jie yra atvykę į kitą šalį, 
bet vis tiek turi įrodyti, kad turi pagrįstų priežasčių bėgti iš savo šalies. 
Per šią procedūrą priimančiosios šalies pareigūnai įvertins, ar prieglobsčio 
prašytojo prašymas yra įtikimas ir ar priimančioji šalis jį pripažins 
pabėgėliu arba jam suteiks kitą apsaugos statusą.

Šalies viduje perkelti asmenys

Kaip ir pabėgėliai, šalies viduje perkelti asmenys yra asmenys, kurie 
pabėgo nuo karo, smurto, konfliktų ar persekiojimo. Tačiau šalies viduje 
perkelti asmenys ieškodami saugumo nekerta jokios tarptautinės sienos. 
Jie tebegyvena savo šalyje, tačiau yra persikėlę į kitą vietovę. Jiems, kaip ir 
pabėgėliams, gali kilti pavojus, jeigu jie grįžtų į savo namus.

Asmenys be pilietybės

Asmenys be pilietybės neturi jokios šalies pilietybės.

Grįžę asmenys

Tai asmenys, grįžę namo po priverstinio perkėlimo.
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Šis mokomosios medžiagos paketas buvo parengtas kartu su:

Nelydimi vaikai

Vaikai, atskirti nuo abiejų tėvų arba neprižiūrimi suaugusio asmens, kuris 
pagal įstatymus arba tradicijas yra atsakingas už jų priežiūrą.

JTVPK

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) 
gina žmones, priverstus palikti savo namus dėl konfliktų ir persekiojimo. 
UNHCR veikia daugiau kaip 130 šalių ir, siekdamas apsaugoti milijonus 
žmonių, reaguoja į gyvybiškai svarbią paramą, gina pagrindines žmogaus 
teises ir padeda žmonėms kurti geresnę ateitį.

UNICEF

Jungtinių Tautų vaikų fondo santrumpa. Pirmasis organizacijos 
pavadinimas buvo „Jungtinių Tautų tarptautinis skubios pagalbos vaikams 
fondas“ – dabartinė santrumpa kilusi būtent iš šio pavadinimo. UNICEF 
remia kiekvieno vaiko teises ir gerovę. Kartu su partneriais organizacija 
dirba 190 šalių ir teritorijų. Ji rūpinasi, kad įsipareigojimas užtikrinti 
vaikų teises virstų praktiniais veiksmais, o ypač stengiasi pasiekti 
pažeidžiamiausius ir labiausiai atskirtus vaikus.

Europos Sąjunga

ES – tai 27 Europos šalių, vadinamųjų valstybių narių, kurios nusprendė 
suvienyti jėgas, kad kartu kurtų geresnę ateitį, partnerystė. ES šalys 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos gerinti visų savo žmonių gyvenimą 
ir tuo pačiu gerbdamos kiekvienos šalies unikalią kultūrą ir tradicijas. 
ES gyvena daugiau nei 446 mln. žmonių, arba apie 6 proc. pasaulio 
gyventojų. ES valstybių narių piliečiai yra ir Europos Sąjungos piliečiai.
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