EUROPOS KOMISIJA KOVAI SU RASIZMU IR NETOLERANCIJA (ECRI)
NELEGALIŲ MIGRANTŲ APSAUGA NUO
DISKRIMINACIJOS
Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija
(ECRI) bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 16:

Pagrindinės temos
„Šiuo metu šimtai tūkstančių neteisėtai į Europą patekusių migrantų susiduria su jų teisių neigimu
ar piktnaudžiavimu.
Visiems asmenims, nepaisant jų imigracinio statuso, turi būti užtikrintos žmogaus teisės tiek
juridiškai, tiek ir praktiškai, visiškai jų nediskriminuojant. Nėra nė vieno žmogaus, kuris būtų
„nelegalus“.
ECRI gairės dėl nelegalių migrantų apsaugos nuo diskriminacijos gali padėti vyriausybėms, pilietinei
visuomenei bei visiems socialinių paslaugų teikėjams, tiek viešiesiems, tiek ir privatiems, išvengti
diskriminacijos, nukreiptos prieš galimai neteisėtai šalyje esančius migrantus.“
PAGRINDINĖS NUOSTATOS
Vyriausybės privalo apginti visų šalies teritorijoje gyvenančių žmonių teises, nepaisant jų
imigracinio statuso. Tarp šių teisių turi būti teisė į švietimą, sveikatos apsaugą, aprūpinimą būstu ir
teisingumą.
Vyriausybės turėtų sukurti asmens duomenų apsaugines užkardas („firewalls“), kurios neleistų
viešiems ir privatiems socialinių paslaugų teikėjams dalytis nelegalių migrantų asmens duomenimis
imigracijos kontrolės ir įgyvendinimo tikslais. Tai leistų migrantams naudotis savo teisėmis
nesibaiminant, kad apie juos bus pranešta imigracijos tarnyboms.
ATRINKTOS REKOMENDACIJOS
1. Nelaikyti socialinės ar humanitarinės pagalbos nelegaliems migrantams nusikalstama
veika.
- tai taikoma visoms viešųjų ir privačių paslaugų sritims, įskaitant būsto nuomą.
2. Mokyti migrantus, paslaugų teikėjus ir viešąsias valdžios institucijas apie visų žmonių,
įskaitant nelegalius migrantus, teises gauti būtiniausias paslaugas.
- pavyzdžiui, užtikrinti, kad migrantai, kurie yra nusikaltimo aukos, būtų supažindinti su jų
teisėmis ir žinotų, jog, nepaisant teisinio statuso, migrantai gali kreiptis pagalbos į policiją.
- užtikrinti, kad pilietinės visuomenės organizacijos galėtų padėti nelegaliems migrantams,
kurie tiki jog patiria diskriminaciją.
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3. Užtikrinti, kad migracijos kontrolės ir įgyvendinimo tikslais, nei iš viešųjų, nei privačių
paslaugų teikėjų nebūtų reikalaujama pranešti apie asmenis, kurie, jų nuomone, galimai
yra nelegaliai.
- tai ypač liečia švietimo, sveikatos apsaugos, apgyvendinimo, socialinės apsaugos ir paramos,
darbo apsaugos ir teisėsaugos srities paslaugų teikėjus.
- nelegaliai esantiems migrantams turi būti suteikta galimybė naudotis minėtomis
paslaugomis nereikalaujant įrodyti jų statuso.
4. Atkreipti ypatingą dėmesį į nelegaliai šalyje esančių vaikų teisių apsaugą, nes jie yra
labiausiai pažeidžiami.
- garantuoti galimybę gauti priešmokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą tomis pačiomis
sąlygomis, kokias gauna priimančiosios šalies vaikai, ir užtikrinti, kad mokyklos vadovybė
nereikalautų įrodyti imigracinio statuso priimant į mokyklą.
- užtikrinti, kad visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų imigracinio statuso, būtų taikomos
nacionalinės skiepijimo schemos ir teikiama pediatrų priežiūra.

ECRI NAUDINGOS NUORODOS
ECRI Bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 16:
Nelegalių migrantų apsauga nuo diskriminacijos:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N16/REC-16-2016016-EN.pdf
FAKTAI IR IŠVADOS
„ECRI vykdytos šalių stebėsenos išvadose dažnai rekomenduoja sukurti išsamią, visapusišką ir
ilgalaikę migracijos strategiją, taip pat sprendžiančią tokius klausimus, kaip nelegali migracija, būtini
žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, su nelegaliais imigrantais dirbančio personalo mokymas, kad būtų
visiškai užtikrintas tarptautinių ir europinių žmogaus teisių standartų laikymasis. Kai migrantai patiria
skurdą, kai kuriose teritorijose plačioji visuomenė juos pradeda sieti su nuosmukiu ir nuskurdimu,
dėl ko kyla rasistinės ir netolerantiškos nuotaikos.“ Aiškinamasis memorandumas ECRI bendrosioms
politinėms rekomendacijoms Nr. 16.
„Vaikai yra ypač pažeidžiama grupė, kuriuos reikia saugoti ne tik dėl jų amžiaus, bet, kai kuriais
atvejais, ir dėl nelegaliai šalyje esančių statuso, dėl kurio jų padėtis yra ypač jautri socialine prasme.“
Europos Tarybos Vaiko teisių strategija (2012–2015).
„Svarbu visiems vaikams sudaryti galimybę naudotis pediatrų ir skiepijimo paslaugomis, ir tai liečia
visus, ne tik šalies jurisdikcijai priklausančius vaikus. Visuomenės sveikata priklauso nuo visų
sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių vaikų. Panašiai yra ir su moterimis, kurioms gali prireikti
medicininių paslaugų dėl nėštumo. Šiuo atveju negalima moterų skirstyti pagal migranto statusą.“
Aiškinamasis memorandumas ECRI bendrosioms politinėms rekomendacijoms Nr. 16.
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