
Funded by the European Union

VĀRDIEM IR SPĒKS

Mācību mērķi

Izpratne par jēdzieniem “bēglis”, “migrācija” un “patvērums” sākas ar dažu pamata faktu saprašanu. 

Vārdu “bēglis” bieži izmanto kā vispārīgu apzīmējumu cilvēkiem, kuri pārvietoti kara, vardarbības vai vajāšanas 
dēļ. 

Tomēr pastāv dažādas pārvietoto cilvēku kategorijas, un katrai no tām ir savas raksturīgās vajadzības. Ir svarīgi 
izprast šo kategoriju precīzu nozīmi, un tas palīdzēs labāk orientēties šajā sarežģītajā tematā. 

Izlasiet turpmākās definīcijas secībā no augšas uz leju un izmantojiet tās mācību procesā ikreiz, kad 
runājat par bēgļiem, patvērumu un migrāciju.

Bēgļi

Bēgļi ir personas, kas bēg no kara, vardarbības, konflikta vai vajāšanas un 
ir šķērsojuši vismaz vienu starptautisko robežu, lai nonāktu drošībā citā 
valstī. Ja bēgļi atgrieztos mājās, tie atkal būtu pakļauti briesmām.
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Migranti

Tāpat kā bēgļi, migranti ir personas, kas pārcēlušās uz citu valsti. Tomēr 
viņu pārcelšanās iemesls ir atšķirīgs. Migranti pārceļas uz citu valsti tādu 
iemeslu dēļ, kas nav karš, vardarbība, konflikts vai vajāšana. Migrants 
varētu atgriezties savā valstī, nesaskardamies ar tūlītējām briesmām.

Patvēruma meklētāji

Patvēruma meklētāji ir personas, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība no konfliktiem un vajāšanas. Tāpat kā bēgļi, viņi atrodas citā 
valstī, taču viņiem jāpierāda, ka viņiem ir pamatots iemesls bēgt no savas 
valsts. Šīs procedūras laikā uzņēmējvalsts ierēdņi novērtē, vai patvēruma 
meklētāja pieprasījums ir ticams un vai uzņēmējvalsts viņu atzīs par bēgli 
vai piešķirs citu aizsardzības statusu. 

Iekšzemē pārvietotas personas

Tāpat kā bēgļi, iekšzemē pārvietotas personas bēg no kara, vardarbības, 
konflikta vai vajāšanas. Tomēr iekšzemē pārvietotas personas nav 
šķērsojušas starptautisku robežu, lai nonāktu drošībā. Tās joprojām 
atrodas savā mītnes valstī, taču ir pārcēlušās uz citu apgabalu. Tāpat kā 
bēgļiem, tām var draudēt briesmas, atgriežoties mājās.

Bezvalstnieks

Persona, kurai nav nevienas valsts pilsonības.

Repatriants

Persona, kas pēc pārvietošanas atgriezusies mājās.

VĀRDIEM IR SPĒKS



Funded by the European Union

Šo mācību materiālu izstrādē piedalījās:

Nepavadīti bērni

Bērns, kurš nošķirts no abiem vecākiem vai par kuru nerūpējas 
pieaugušais, kam ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai paražām.

UNHCR

ANO Bēgļu aģentūra (saīsinājums angļu valodā – UNHCR) aizsargā 
cilvēkus, kas ir bijuši spiesti bēgt no mājām konfliktu un vajāšanas dēļ. 
UNHCR strādā vairāk nekā 130 valstīs, aizsargājot miljoniem cilvēku, 
sniedzot dzīvības glābšanai paredzētu atbalstu, aizsargājot cilvēka 
pamattiesības un palīdzot viņiem veidot labāku nākotni.

UNICEF

Tā ir ANO Bērnu fonda abreviatūra angļu valodā. Abreviatūra nāk no 
minētās organizācijas pirmā nosaukuma: United Nations International 
Children’s Emergency Fund (ANO Starptautiskais ārkārtas bērnu fonds). 
UNICEF veicina ikviena bērna tiesības un labklājību. Fonds sadarbībā 
ar partneriem strādā 190 valstīs un teritorijās, pārvēršot apņemšanos 
aizsargāt bērnu tiesības konkrētās darbībās un īpašas pūles veltot 
visneaizsargātākajiem un sociāli atstumtajiem bērniem.

Eiropas Savienība

ES ir partnerība starp 27 Eiropas valstīm, kuras sauc par dalībvalstīm 
un kuras ir lēmušas apvienot spēkus, lai kopā veidotu labāku nākotni. 
ES dalībvalstis cieši sadarbojas ar mērķi padarīt dzīvi labāku visiem 
iedzīvotājiem, vienlaikus respektējot katras valsts unikālo kultūru un 
tradīcijas. ES dzīvo vairāk nekā 446 miljoni cilvēku, kas ir aptuveni 6 % 
no pasaules iedzīvotājiem. ES dalībvalstu pilsoņi ir arī Eiropas Savienības 
pilsoņi.
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