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Informacinis centras gavo šį paklausimą apie Šri Lanką:  

 

1. Ar dar vyksta tarpusavio konfliktas tarp Šri Lankos vyriausybės ir LTTE (ang. Liberation 

Tigers of Tamil Eelam); ar asmenys, kurių artimieji anksčiau buvo susiję su LLTE yra 

persekiojami iki šiol? 

2. Ar 2015 m. Mullaitivu m. vyko kokios nors demonstracijos (prieglobsčio prašytojas nurodė, 

kad demonstracijos vyko, nes žmonės reikalavo, kad vyriausybė grąžintų iš žmonių atimtas jų 

žemes)? 

3. Ar ieškomas asmuo, kuris įtariamas ryšiais su LTTE, gali gauto pasą bei nekliudomai per 

patikros postus išvykti iš Šri Lankos (anksčiau buvo sąrašai) ar atvykti į Šri Lanką? 

4. Gražintų asmenų padėtis Šri Lankoje. 

 

 

 

1. Ar dar vyksta tarpusavio konfliktas tarp Šri Lankos vyriausybės ir ,,Tamilų Elamo 

išlaisvinimo tigrais“ (ang. Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) LTTE (ang. Liberation 

Tigers of Tamil Eelam); ar asmenys, kurių artimieji anksčiau buvo susiję su LLTE yra 

persekiojami iki šiol? 

 
Kanados Imigracijos ir pabėgėlių agentūros 2015 m. vasario mėn. išleistame kilmės šalies 

informacijos rinkinyje apie Šri Lanką vienas šaltinis nurodo, jog karas baigėsi 2009 m.; iš buvusių 

kovotojų buvo reikalaujama užbaigti apie du metus trunkančią reabilitacijos programą, jei jie norėjo 

gauti amnestiją. Jei ne, jiems buvo pateikiami kaltinimai dėl terorizmo
1
. Nurodoma, jog Šri Lankos 

valdžia ir toliau vykdo tamilų visuomenės patikrą, kad identifikuotų asmenis, turinčius ryšius su 

,,Tamilų tigrais“
2
.  

                                                 
1
 Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka: Treatment of suspected members or supporters of the Liberation 

Tigers of Tamil Eelam (LTTE), including information about how many are in detention; whether the government continues 

to screen Tamils in an attempt to identify LTTE suspects (2011 - January 2015), žiūrėta: 2017-01-23.  

Prieiga internete:  http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455729&pls=1 
2
 Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka: Treatment of suspected members or supporters of the Liberation 

Tigers of Tamil Eelam (LTTE), including information about how many are in detention; whether the government continues 



2 

 

 „Amnesty International“ parengtoje ataskaitoje už 2014/2015 m. pažymima, jog „tamilai, 

kurie yra įtariami turintys ryšių su „Tamilų tigrais“ ir toliau yra areštuojami ir sulaikomi pagal 

Terorizmo prevencijos aktą (ang. Prevention of Terrorism Act (PTA)) vietoj paprastos baudžiamosios 

teisės. PTA įstatymas leidžia prailgintą administracinį areštą ir nukreipia įrodymų naštą sulaikytajam, 

kuris, kaip įtariama, yra kankintas arba su juo buvo netinkamai elgtasi3. Tas pats šaltinis, kalbėdamas 

apie diskriminaciją ir išpuolius prieš mažumas nurodė, jog „diskriminacija prieš etnines, kalbines ir 

religines mažumas, įskaitant tamilų, musulmonų ir krikščionių bendruomenes, ir toliau tęsiasi. 

Mažumoms yra išskirtinai taikomi savavališki nuomonės ir asociacijos laisvių apribojimai. Tamilai, 

ypač iš šalies šiaurės, saugumo pajėgų buvo užpuldinėjami, bauginami ir sulaikomi, dėl tariamo 

palankumo ar ryšių su „Tamilų tigrais“, dažniausiai dėl jų tautybės ir gimimo ar dabartinės 

gyvenamosios vietos“
 4

. 

„Amnesty International“ 2014m. parengtoje ataskaitoje pažymima, jog Šri Lankos žvalgybos 

tarnybos ir toliau ieško žmonių, kurie neprisipažino apie savo ryšius su Tamilų Elamo išlaisvinimo 

tigrais arba „Tamilų tigrais“ (eng. Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) ir, anot buvusių sulaikytų 

asmenų, kurie kalbėjo su „Amnesty International“ organizacijos atstovais, sulaikymo institucijų elgesys 

su sulaikytaisiais yra labai šiurkštus. Aukos „Amnesty International“ pranešė apie sistemišką smurtą, 

įskaitant kankinimus ir seksualinę prievartą, nukreiptą prieš „Tamilų tigrų“ narius, kurie nepasidavė 

valdžiai ar asmenis, kurie įtariami LTTE ryšiais ir jų šeimų užgauliojimą.  

Nuolatinis saugumo pajėgų „Tamilų tigrų“ narių sekimas, bauginimas ir stebėsena ir toliau 

varžo jų judėjimo ir asociacijos laisvę ir, anot liudininkų, apklaustų „Amnesty International“ ir kitų 

organizacijų narių, sumažino galimybes reintegruotis jų bendruomenių socialiniame ir ekonominiame 

gyvenime. „Amnesty International“ buvo pateiktas gausus buvusių LTTE narių, vyrų ir moterų, 

parodymų skaičius, kuriuose apibūdinti pakartotini areštai ir netinkamas elgesys kaip seksualinis 

priekabiavimas, prievartavimai ir kitas saugumo pajėgų smurtas konfliktui pasibaigus. Asmenys, kurie 

buvo sulaikyti ir įkalinti dėl jų įtariamų sąsajų su „Tamilų tigrais“, ypač Šri Lankos daugelis kankinimo 

                                                                                                                                                                        
to screen Tamils in an attempt to identify LTTE suspects (2011-January 2015), vasario  11, 2015. Žiūrėta: 2017-01-24. 

Prieiga internete: https://www.justice.gov/file/414626/download.  
3
 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/15 - The State of the World's Human Rights – Sri Lanka, 

vasario 25, 2015. Žiūrėta: 2017-01-24.  

Prieiga internete: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415/ 
4
 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/15 - The State of the World's Human Rights – Sri Lanka, 

vasario 25, 2015. Žiūrėta: 2017-01-24.  

Prieiga internete: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415/
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aukų taip pat susiduria su integracijos problemomis dėl sulaikymo metu patirto fizinio ir psichologinio 

smurto
5
. 

 „Laisvės nuo kankinimų“ (ang. Freedom of Torture) organizacija, suteikianti medicinines 

paslaugas nukentėjusiems nuo kankinimų Jungtinėje Karalystėje, taip pat ginanti jų teises, 2015 m. 

rugpjūčio mėn. išleido ataskaitą, paremtą 148 kankinimo atvejų Šri Lankoje tyrimu. Nagrinėtuose 

atvejuose, kankinimai buvo vykdyti 2009-2013m. laikotarpiu, nurodant, jog vėlyvesni kankinimų 

atvejai, įvykdyti 2014 m. ar 2015 m. taip pat buvo perduoti „Laisvės nuo kankinimų“ organizacijai. 

Pagrindinė tyrimo išvada nurodo, jog „ asmenys, kuriems itin kyla kankinimų grėsmė yra tamilai, tikrai 

ar tariamai susiję su „Tamilų tigrais“ bet kuriame lygmenyje ir nepaisant kokiu laikotarpiu
6
.  

,,Tarptautinio tiesos ir teisingumo projekto“ (ang. the International Truth & Justice Project 

(ITJP) Šri Lankoje parengtoje 2016 m. sausio mėn. ataskaitoje apie kankinimą ir seksualinį smurtą 

2015 metais išgyvenusius asmenis pabrėžiama, jog „tamilai su nežymiais LTTE ryšiais ar žemo lygio 

kadrai ir toliau kartu su savo šeimomis yra persekiojami“
 7

. 2016m. sausio mėn. „IRIN News“ pranešė, 

jog „po beveik 7 metų nuo Šri Lankos dešimtmečiais trukusio pilietinio karo, daugumai buvusių 

„Tamilų tigrų“ sukilėlių sunkiai sekasi įsidarbinti, nepaisant milijardų dolerių papildomos paramos jų 

regionuose. Šiame straipsnyje taip pat minima vyriausybės „reabilitacijos“ programa, kuri yra 

privaloma buvusiems „Tamilų Tigrų“ nariams. Tuo metu priskaičiuota apie 12 000 buvusių LTTE 

narių, dauguma gyvenančių šiaurinėse provincijose, kurie buvo paleisti užbaigus reabilitacijos 

programas8. 

 

2016 m. birželio mėn. JAV Valstybės departamentas nurodo, kad, „nepaisant LTTE 

pralaimėjimo prieš Šri Lankos vyriausybę 2009 m., vis dar išlieka tarptautinis „Tamilų tigrų“ 

palaikančiųjų tinklas ir finansinė parama. LTTE buvo didele dalimi neaktyvūs po karo pralaimėjimo 

                                                 
5
 Amnesty International, Sri Lanka: Ensuring justice: Protecting human rights for Sri Lanka's future, spalio 7, 2014.  

Prieiga internete: http://www.refworld.org/docid/5437c47c4.html, žiūrėta: 2017-01-23.  
6
 Freedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009, rugpjūčio 13, 2015. Žiūrėta: 2017-01-25. 

Prieiga internete:   http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1439535835_freedom-from-torture-tainted-peace-full-report-

august-2015.pdf. Rasta: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD),  

Sri Lanka, COI Compilation, gruodis 2016, žiūrėta: 2017-01-25.  

Prieiga internete: http://www.refworld.org/publisher,ACCORD,,,5873adef4,0.html 
7
 International Truth & Justice Project,  Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, sausis 2016, 

Cituota iš: ARC (Asylum Research Consultancy), Sri Lanka COI Query Response- UPDATE,  COI up to 19 February 2016, 

kovas 2016. Žiūrėta: 2017-01-24. Prieiga internete: http://www.refworld.org/docid/56e2e1584.html. 
8
 IRIN News, Ex-Tamil Tigers go jobless in Sri Lanka, sausio 18, 2016, žiūrėta: 2017-01-23.  

Prieiga internete: http://www.irinnews.org/report/102368/ex-tamil-tigers-go-jobless-sri-lanka 
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2009 m.”
9
. Kanados “Imigracijos ir pabėgėlių agentūros“ (eng. Immigration and Refugee Board of 

Canada) 2016 m. kovo mėn. surinktos kilmės šalies informacijos santraukoje pažymima, jog „LTTE 

kaip kovojančios pajėgos buvo sunaikintos 2009 m. gegužės mėn. Organizacija visiškai nebevykdo 

kovinių veiksmų, tapo neaktyvi visam laikui, kadangi jų kovotojų dauguma buvo nužudyti ar sulaikyti, 

jų infrastruktūra išardyta, o teritorija okupuota, perėmus kontrolę“
10

.  

 

 JAV Valstybės departamentas žmogaus teisių ataskaitoje už 2015 m. rašo, jog „didžiausios 

žmogaus teisių problemos, per 2015 m. buvo pilietinių visuomenės aktyvistų, žurnalistų ir asmenų, 

manomai palaikančių uždraustą teroristinę grupuotę LTTE, persekiojimas. Ataskaitoje nurodoma, jog 

„šalies rytuose ir šiaurėje karo žvalgyba ir kitas saugumo personalas, kartais atvirai dirbantis su 

sukarintomis grupėmis, buvo atsakingi už dokumentuotą ir ne dokumentuotą civilių sulaikymą, 

apkaltintų LTTE ryšiais“
11

. Human Rights Watch nurodo, jog „PTA ilgą laiką naudojamas įtariamųjų 

LTTE narių sulaikymui be jokių kaltinimų ar teismo ištisus metus. PTA įgalino per metus tūkstančius 

pažeidimų, įskaitant kankinimus, kad išgautų prisipažinimus, priverstinius dingimus, ir neteismines 

bausmes. Įstatymas pradėtas naudoti pasibaigus karui, taip pat ir dabartinės vyriausybės valdymo 

laikotarpiu, kad sulaikytų ir kankintų asmenis, kurie įtariami ryšius su „Tamilų tigrais“, įskaitant ir 

prievarta grąžintus prieglobsčio prašytojus“
12

.  

 

Nevyriausybinė organizacija „Association des Étudiants Tamouls de France“, sudaryta iš 

tamilų studentų paremti tamilų integraciją Prancūzijoje, pateikė raštišką pareiškimą JTO Žmogaus 

Teisių Tarybai, kuris buvo paskelbtas 2016 m. birželį. Pareiškime pateiktos pagrindinės išvados iš 

oficialaus sąrašo, kuriame 181-as asmuo, sulaikytas pagal PTA įstatymą, tyrimo, taip pat interviu su 

nukentėjusiais asmenimis. 2015 m. atliktas tyrimas parodė, kad yra asmenų, kurie yra kardomajame 

kalinime beveik 20 metų nei nuteisti, nei išteisinti; 15 mėn., praleistų sulaikyme kol asmuo buvo 

                                                 
9
 United States Department of State,  Country Reports on Terrorism 2015 - Foreign Terrorist Organizations: Liberation 

Tigers of Tamil Eelam (2 June 2016). Žiūrėta: 2017-01-23. 

Prieiga internete: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=57518d4930 
10

 Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka: Activity of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in Sri 

Lanka, including arrests, whether LTTE members have been responsible for extortion, disappearances or bombings since 

the government defeated the LTTE, and whether the LTTE has the capacity to regroup within Sri Lanka (2010-Feb. 2016), 

žiūrėta: 2017-01-23. Prieiga internete: http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=456421&pls=1 
11

 US Department of State (USDOS), Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka, balandžio 13, 2016. 

Žiūrėta: 2017-01-25. Prieiga internete: http://www.ecoi.net/local_link/322460/448235_en.html 
12

 Human Rights Watch (HRW), World Report 2016 - Sri Lanka, sausio 27, 2016. Žiūrėta: 2017-01-25. Prieiga internete: 

http://www.ecoi.net/local_link/318387/443567_en.html 
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pristatytas prieš magistratų teismą ir grąžintas kardomajam kalinimui; kiti asmenys kardomajame 

kaltinime išbuvo nuo 6 iki 15 metų iki kaltinimų pateikimo; yra 17 metų teisme besitęsianti byla; 

vienos bylos nagrinėjimo metu 400-500 kartų buvo vyko teismo posėdžiai, bet sprendimas byloje 

nepriimtas; būta ir 15-ka bylų, iškeltų vienam ir tam pačiam asmeniui 6-iuose teismuose 4-iuose 

rajonuose; viena moteris su trimis vaikais praleido sulaikyme  daugiau nei 6 metus kol buvo išteisinta 

14-oje jai iškeltų bylų; netgi vaikas, kuris prisijungė prie LTTE būdamas 13 metų buvo sulaikytas pagal 

PTA du kartus ir kankintas, ir kiti atvejai.
13

  

 

„Komitetas prieš kankinimus“ (angl. Committee from Torture) pateikė JTO 5-ai Šri Lankos 

periodinei ataskaitai 1472 ir 1475 susitikimuose 2016 m. lapkričio 15-16 d. apie manomus „baltųjų 

furgonų“ (angl. white vans) grobimus ir kankinimus neteisėtose sulaikymo įstaigose. Komitetas 

išreiškė susirūpinimą dėl taip vadinimų „baltųjų furgonų“ vykdomų tamilų grobimų, besitęsiančių 

metai iš metų po karinio konflikto pabaigos. Komitetas pabrėžia, jog kaltinimai dėl tokios praktikos yra 

pagrįsti. JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atlikto tyrimo Šri Lankoje 2002-2011 m. metu 

bei NVO, kurios identifikavo 48 vietas, kuriose buvo vykdyti kankinimai arba naudotos kaip tranzito 

vietos, perkeliant asmenis kankinimams 2009-2015 metu. Komitetas nurodo, jog yra gauta informacija 

apie asmenis, kurie buvo pagrobti dėl jų tariamų ar tikrų ryšių su „Tamilų tigrais“. Pagrobti asmenys 

yra žiauriai kankinami, dažniausiai naudojant seksualinį smurtą ir moterų ar vyrų prievartavimą. Tokia 

praktika yra vykdoma tiek karinių, tiek policijos pajėgų neoficialiose sulaikymo vietose kaip įstatymų 

vykdymo pagrindinėje būstinėje, kariuomenės ir šalies viduje perkeltųjų asmenų (eng. Internally 

displaced people, IDPs) stovyklose ir „reabilitacijos centruose“. Pažymima, jog Komitetas 

apgailestauja dėl šalies pozicijos, jog jokių slaptų sulaikymo centrų šalyje nėra ir nepriima dėl to 

keliamų kaltinimų
14

.  

 

Jungtinės Karalystės praktika 

 

,,Tiesiog buvimas etniniu tamilų nėra pagrindas tarptautinei apsaugai suteikti. Paprastai pagrindo 

tarptautinei apsaugai nėra ir jei asmuo įrodo, kad praeityje yra priklausęs ar turėjęs ryšių su LTTE 

                                                 
13

 Association des étudiants tamouls de France, PTA detainees without any charges in Sri Lanka. Written statement 

submitted by the Association des étudiants tamouls de France, a non-governmental organization in special consultative 

status; birželio 9, 2016, žiūrėta: 2017-01-24.   

Prieiga internete:  http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1470908158_g1611556.pdf 
14

 Committee against Torture, Concluding observations on the fifth periodic report of Sri Lanka, Adapted by the Committee 

at its fifty-ninth session (lapkričio 7 – gruodžio 7, 2016), žiūrėta 2017-01-24. Prieiga internete: 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LKA/INT_CAT_COC_LKA_25983_E.pdf 

 

http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1470908158_g1611556.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LKA/INT_CAT_COC_LKA_25983_E.pdf
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nebent toks asmuo atlieka reikšmingą vaidmenį arba yra suvokiamas kaip atliekantis reikšmingą 

vaidmenį tamilų separatizmo veikloje pasibaigus [kariniam] konfliktui arba figūruoja vadinamajame 

,,stop“ sąraše oro uoste. Vis dėlto yra informacijos, kad saugumo pajėgos ir toliau sulaiko asmenis, 

kuriuos įtaria ryšiais su LTTE, todėl kiekvienas atvejis turi būti tiriamas remiantis pateiktais 

įrodymais.
15

 

 

 

2. Ar 2015 m. Mullaitivu m. vyko kokios nors demonstracijos (prieglobsčio prašytojas nurodė, 

kad demonstracijos vyko, nes žmonės reikalavo, kad vyriausybė grąžintų iš žmonių atimtas jų 

žemes). 

2015 m. gegužės mėn. ,,The Guardian” pranešė, jog tūkstančiai tamilų vis dar yra perkelti ir 

neturi namų ar pragyvenimo šaltinio. Asmenys, kurie buvo “perkelti ir apgyvendinti” pagal vyriausybės 

schemas dažniausiai buvo perkelti nesavanoriškai ir į tokias sritis, kuriose nėra elementarios 

infrastruktūros”
16

. Paskelbtoje ataskaitoje “Ilgas karo šešėlis: kova dėl teisingumo pokarinėje Šri 

Lankoje” (angl. The Long Shadow of War: the Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka) nurodoma, 

jog viena didžiausių problemų yra besitęsiantis žmonių perkėlimas iš jų žemių ir namų dėl nuolatinės 

šiaurinių ir rytinių provincijų karinės okupacijos“
 17

.  

1 Paveikslas. Saugumo pajėgų okupuotos žemės šiaurinėje provincijoje Šri Lankoje. 

Rajonas 
Okupuota 2015m. 

(akrais) 

Grąžinta nuo 2015m. 

sausio (akrais) 

Okupuota nuo 

2016m. (akrais) 

MULLAITIVU 19,790 134 19,656 

KILINOCHI 12,840 474 12,366 

VAVUNIYA 23,778 14 23,764 

JAFFNA 6,270 1,709 4,561 

MANNAR 7,314 234 7,080 

VISO: 69,992 2565 67,427 
Šaltinis: British Tamils Forum, atnaujinta 2016-03-01

18
. 

                                                 
15

 United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Sri Lanka: Tamil separatism, May 2016, Version 

2.0, 9 psl.  http://www.refworld.org/docid/573eab154.html [accessed 7 March 2017] 
16

 The guardian,  Sri Lanka accused of waging 'silent war' as Tamil land is appropriated by army, gegužės 28, 2015, 

žiūrėta: 2016-01-25. Prieiga internete:  https://www.theguardian.com/global-development/2015/may/28/sri-lanka-army-

land-grabs-tamil-displacement-report-oakland-institute 
17

 The Oakland Institute, The Long Shadow of  War the Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, Anuradha Mittal, 2015. 

Prieiga internete: https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_The_Long_Shadow_of_War_0.pdf 
18

 British Tamils Forum, Tamils’ Land Occupied by the Sri Lankan Military, atnaujinta 2016-03-01, žiūrėta: 2017-01-25, 

Prieiga internete: http://www.britishtamilsforum.org/press-release/tamils-land-occupied-by-the-sri-lankan-military/.  
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Žiniasklaidos informacija (2015m.): 

 

 Demonstracijų banga nusirito per šiaurės rytus vasario mėn. 

tamilams išėjus į gatves reikalauti, kad būtų grąžinti pradingę 

giminaičiai, išvesta kariuomenė iš tamilų gimtų žemių ir kita
19

. 

 

 

 Birželio mėn. turintys nuosavos žemės tamilai Mullaitivu 

provincijoje buvo suimti dėl protestų prieš nelegalias, 

kariuomenės remiamas budistų „vihara“ statulos statybas jų 

žemėse
20

.  

 

 

 

 Šiaurės Provincijos Tarybos (eng. Northern Provincial Council) 

narys Ravikaran teigė, jog tamilai Mullaitivu provincijoje prarado 

pragyvenimo šaltinį be galimybės atgauti savo žemes, kurios 

išlieka Šri Lankos kariuomenės kontrolėje. Mullaitivu gyventojai 

susiduria su pastoviais sunkumais laikinose gyvenvietėse, 

nepaisant Šri Lankos vyriausybės tvirtinimų, jog jie buvo 

įkurdinti prieš 4 metus. Dėl negrąžintų nuosavų žemių žemės 

ūkiui ir plantacijoms, vietiniai prarado pragyvenimo šaltinį
21

.  

 

 Oddusuddan ir Mullaitivu rajonų vietos gyventojai surengė 

protestą prieš vyriausybės regiono atskirąjį sekretorių, 

apkaltindami jį privačių žemių konfiskavimu, kurios priklauso 

vietos gyventojams. Vietinių teigimu, atskirasis sekretorius 

nesugebėjo sugrąžinti žemių, nepaisant to, jog buvo tiesiogiai 

įsakyta tai padaryti vietos valdžios atstovo. Protesto metu, kuris 

vyko priešais atskirojo sekretoriaus biurą, valdžios atstovai, išėję 

iš biuro, grasino tiems, kurie dalyvavo proteste, teigė 

protestuotojai22.  

 

                                                                                                                                                                        
Taip pat žiūrėti: Colombo Telegraph, Military Occupying Over 96% Land Belonging To Tamils, BTF balandžio 20, 2016. 

Žiūrėta: 2017-01-25. Prieiga internete: https://www.colombotelegraph.com/index.php/military-occupying-over-96-land-

belonging-to-tamils-btf/ 
19

Tamil guardian, Tamils in Mullaitivu demand new Sri Lanka govt returns disappeared loved ones, vasario 07, 2015. 

Žiūrėta: 2017-01-25. Prieiga internete: http://www.tamilguardian.com/content/tamils-mullaitivu-demand-new-sri-lanka-

govt-returns-disappeared-loved-ones?articleid=13708 
20

Tamil guardian, Arrests at protest against army-built Vihara, birželio 4, 2015, žiūrėta: 2015-01-25. Prieiga internete: 

http://www.tamilguardian.com/content/arrests-protest-against-army-built-vihara?articleid=14956  
21

Sri lanka brief, Details of Land Grabbing by Military in Mullaitivu, rugpjūčio 15, 2014, žiūrėta: 2017-01-25.  

Prieiga internete: http://srilankabrief.org/2014/08/details-of-land-grabbing-by-military-in-mullaitivu/ 
22

Tamil guardian , Mullaitivu residents accuse government official of confiscating land, gegužės 12, 2015, žiūrėta: 2017-01-

25. Prieiga internete: http://tamilguardian.com/content/mullaitivu-residents-accuse-government-official-confiscating-

land?articleid=14734 
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3. Ar ieškomas asmuo, kuris įtariamas ryšiais su LTTE, gali gauto pasą bei nekliudomai per 

patikros postus išvykti iš Šri Lankos (anksčiau buvo sąrašai) ar atvykti į Šri Lanką? 

 

 Egzistuoja kompiuterizuotas vadinamasis ,,stop” sąrašas, kuriame figūruojantis  asmuo oro 

uoste yra sustabdomas ir perduodamas atsakingoms institucijoms. Sąrašą sudaro asmenys, dėl kurių 

galioja teismo nurodymas ar arešto orderis. 
23

 Toks valdžios atstovams žinomas asmuo rizikuoja patirti 

persekiojimą arba rimtą žalą. Jungtinė Karalystė savo gairėse, skirtose darbui su šrilankiečių bylomis, 

rašo, kad tokiu atveju svarstytinas prieglobsčio suteikimo klausimas, tačiau kiekvieną atvejį reikia tirti 

individualiai; galimas netaikymo nuostatų taikymas.
24

 

 

2015 m. pranešta, kad teismas uždraudė išvykti aukšto rango ,,Tamilų tigrų“ lyderiui, Indijoje 

kaltintam nužudžius Indijos ministrą primininką. Po suėmimo jis leido laiką vyriausybės priežiūroje 

būdamas paskirtas vadovauti nevyriausybinei organizacijai, kurios darbas susijęs su pabėgėliais ir 

aukomis. Ankstesnė vyriausybė buvo kritikuojama dėl to, kad atleido šiam stambiam LTTE 

organizacijos veikėjui, tačiau persekiojo  LTTE įtariamuosius už daug menkesnius nusikaltimus.
25

 

 

Galima rasti informacijos apie ,,Tamilų tigrų“ narių išvykimą iš Šri Lankos su padirbtais 

pasais.
26

 

  

2016 m. birželio mėn. buvo pranešta, kad 2015 m. išrinkta nauja Šri Lankos vyriausybė yra 

pažadėjusi labiau ginti žmogaus teises ir  nusprendė atšaukti 2011 m. draudimą išduoti pasus tiems, 

kurie kreipėsi arba gavo prieglobstį kitoje šalyje ir nėra  viešai atsisakę pabėgėlio statuso ar kitokios 

formos apsaugos. Galiojęs nurodymas neišduoti pasų buvo apsunkinęs gyvenimą tūkstančiams 

šrilankiečių, kurie buvo pabėgę iš šalies per 26-erius metus trukusį civilinį karą, pasibaigusį 2009 m. 

                                                 
23

 Together Against Genocide (TAG, formerly Tamils Against Genocide), TAG Statement, July 06 2013 

http://www.tamilsagainstgenocide.org/read.aspx?storyid=105 
24

 United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Sri Lanka: Tamil separatism, May 2016, Version 

2.0, available at: http://www.refworld.org/docid/573eab154.html [accessed 7 March 2017] 
25

 Thehindu.com, Sri Lankan court bans LTTE leader Kumaran Pathmanathan from leaving country,  FEBRUARY 05, 2015 

http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/Sri-Lankan-court-bans-LTTE-leader-Kumaran-Pathmanathan-from-

leaving-country/article10662452.ece 
26

 nzherald.co.nz , NZ passports among 'The Doctor's' master forgeries,  Jul 31, 2016 

http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11684667 
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Naujoji vyriausybė siekia užmegzti ryšius su išeivių iš Šri Lankos grupėmis ir, kaip pati teigia, ,,siekia 

užtikrinti ,,judėjimo ir keliavimo laisvę nepriklausomai nuo jų [išeivių] politinių įsitikinimų“."
27

 

  

Atvykimas 

 2016 m. rugpjūtį JK Vidaus reikalų ministerija išleido kilmės šalies informacijos gaires apie 

tamilų separatizmą, kuriame pridėtas 2014 m. liepos mėn. Didžiosios Britanijos vyriausiosios komisijos 

(angl. British High Commission, BHC) Kolumbe laiškas apie oro uosto imigracijos kontrolės 

procedūrą, atvykus į Šri Lanką: „Keleiviai, atvykstantys į Šri Lanką turi prisistatyti imigracijos 

pareigūnui ir pateikti savo pasą, o (užsienio piliečiui) ir atvykimo kortelę. Kiekvieno imigracijos 

pareigūno darbo vieta turi terminalą, kuris yra prijungtas prie DIE (Imigracijos ir Emigracijos 

Departamento) sienos apsaugos sistemos. Ši sistema nėra prijungta prie jokios policijos ar kariuomenės 

duomenų bazės. Visgi, yra „perspėjimo sąrašas“ (angl.. alert list), kuriame pateikiama informacija apie 

teismų įsakymus, arešto orderius, besislapstančius asmenis nuo teisingumo po to, kai jie sumokėjo 

užstatą (angl. jumping bail), pabėgusiuosius iš sulaikymo vietų, taip pat informacija iš Interpolo ir 

Valstybės žvalgybos tarnybos (angl. State Intelligence Service, SIS) kompiuterių sistemos. Keleiviai 

gali būti sulaikomi DIE ar Kriminalinio tyrimų departamento (angl. Criminal Investigation Department 

(CID), SIS ar Terorizmo tyrimų departamento (angl.. Terrorist Investigation Department (TID)) 

pareigūnų tolimesnei apklausai
28

.  

 

Išvykimas 

 Didžiosios Britanijos vyriausioji komisija (angl. British High Commission, BHC)) Kolombe 

reguliariai stebi atvykimo ir išvykimo procedūras Kolombo Bandaranaike oro uoste. Bendra procedūra 

yra tokia: keleiviams pridavus bagažą jie turi pateikti pasą ir įlaipinimo bilietą prie saugumo vartų, 

norėdami praeiti į imigracijos kontrolės zoną. Tik keliaujantys asmenys leidžiami įeiti į registracijos 

(eng. Check-in) zoną ir tik turintys įlaipinimo korteles įleidžiami į imigracijos kontrolės zoną. Šri 

Lankos piliečiai privalo užpildyti išvykimo formą prieš tęsdami registraciją prie imigracijos posto (ne 

Šri Lankos piliečiams išvykimo formos pildyti nereikia).  

                                                 
27

 AP, Restrictions eased on Sri Lankan refugees to get passports, Jun. 2, 2016 

http://bigstory.ap.org/article/69da1110d91846a1a64da394f28b6c9e/restrictions-eased-sri-lankan-refugees-get-passports 
28

 British High Commission (BHC), letters dated 25 July 2014 and 7 July 2014, Colombo. Rasta: UK Home Office, Country 

Information and Guidance, Sri Lanka: Tamil separatism, Version 3.0, rugpjūtis 2016, London, p. 49-50 

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1409221654_cig-sri-lanka-tamil-separatism-v1-0e.pdf 
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Imigracijos postai yra lygioje eilėje kairėje saugumo vartų pusėje. Yra įmanoma matyti 

pirmuosius imigracijos postus prieš žengiant pro saugumo vartus (pirmasis postas yra skirtas tik 

personalui, orlaivio įgulai ir diplomatams), kiti postai nėra matomi iki tol, kol pasiekiama imigracijos 

kontrolės zona. Kiekvienas postas turi atskirą laukiančiųjų eilę. Nėra jokio oro uosto personalo, kuris 

kontroliuotų šias eiles, dėl to keleiviai patys gali pasirinkti, kurioje eilėje atsistoti ir kurio imigracijos 

pareigūno jie nori būti aptarnaujami. Prie imigracijos posto, keleivis privalo pateikti savo pasą, 

įlaipinimo bilietą ir (jeigu tai Šri Lankos pilietis) išvykimo formą imigracijos pareigūnui. Imigracijos 

pareigūnas nuskenuoja paso duomenų puslapį Imigracijos ir emigracijos departamento (DIE) 

sienų apsaugos sistemos duomenų bazėje ir patikrina esamus atvykimo/išvykimo leidimus pase. 

Pasai, priklausantys visiems keleiviams (Šri Lankos ir užsienio piliečiams) yra patvirtinami 

imigracijos pareigūno įlaipinimo štampu ir atiduodami keleiviams kartu su įlaipinimo bilietu. 

Imigracijos pareigūnas pasilieka išvykimo formą. Po imigracijos pareigūno patikrinimo, keleiviai 

praeina į išvykimo salę, kuri yra už imigracijos postų
29

.  

 

4. Gražintų asmenų padėtis Šri Lankoje   

 
Tarptautinė žmogaus teisių organizacija Society for Threatened Peoples, turinti specialųjį 

konsultacinį statusą JTO Žmogaus Teisių Taryboje, 2015 m. rugsėjo 4 d. pateikė rašytinį pareiškimą 

apie besitęsiantį mažumų persekiojimą Šri Lankoje, kuriame teigė, jog „grįžtantys iš užsienio tamilai 

yra sulaikomi oro uoste. Pilietinės visuomenės sekimas šiaurėje ir rytuose išlieka aukštas
30

.  

Kanados Imigracijos ir pabėgėlių agentūros 2015 m. vasario mėn. išleistame kilmės šalies 

informacijos rinkinyje apie Šri Lanką šaltiniai nurodo, jog asmenys, grįžtantys iš užsienio yra itin 

tikrinami
31

. Tarptautinis taikos ir teisingumo projektas 2015 m. liepos mėn. Šri Lankos ataskaitoje apie 

išgyvenusius kankinimus ir seksualinę prievartą šrilankiečius 2009-2015 m. teigiama, kad “saugumo 

pajėgose dirbantis asmuo patvirtino, jog po 2015 m. prezidento rinkimų kariuomenės žvalgybos 

                                                 
29

 British High Commission (BHC), letter dated 7 July 2014, Colombo. Rasta: UK Home Office, Country Information and 

Guidance, Sri Lanka: Tamil separatism, Version 3.0, rugpjūtis 2016, London, p. 48-49. 
30

 Society for Threatened Peoples, Ongoing oppression of minorities in Sri Lanka II. Situation of Tamils in 2015, rugsėjo 4, 

2015.  
31

 Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka: Treatment of suspected members or supporters of the Liberation 

Tigers of Tamil Eelam (LTTE), including information about how many are in detention; whether the government continues 

to screen Tamils in an attempt to identify LTTE suspects (2011-January 2015), vasario 11, 2015.  

Prieiga internete: http://www.ecoi.net/local_link/297674/420049_en.html,   
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pareigūnai iš ,,Joseph“ stovyklos aktyviai ieškojo grįžusių iš užsienio namo tamilų, kad juos apklaustų. 

Liudininkas teigė, jog buvo siekiama juos pagrobti, sulaikyti ir kankinti
32

.  

2015 m. gegužę buvo pranešta, jog bent 16 tamilų vyrų iš Batticaloa rajono buvo sulaikyti 

Katunayake tarptautiniame oro uoste 100 dienų laikotarpiui, jiems grįžus iš darbų užsienyje, Artimųjų 

Rytų šalyse. „TamilNet“ pranešė, jog „beveik visos aukos buvo buvę LTTE nariai, anksčiau praėję Šri 

Lankos kariuomenės reabilitacijos programas ir paleisti. „Tamilų nacionalinio aljanso (angl. Tamil 

National Alliance, NA) parlamento narys Pon Selvarasa žurnalistams teigė, jog jis pareikalavo Šri 

Lankos viešosios tvarkos ministro paleisti visus tamilus, kurie yra ilgam laikui sulaikyti Terorizmo 

tyrimų departamento (TID) pareigūnų
33

.  

,,Tarptautinė krizių grupė“ (The International Crisis Group, ICG) 2015 m. rugpjūtį paskelbė 

ataskaitą, kuri pateikia informaciją kaip yra elgiamasi su grįžusiais iš užsienio asmenimis, siejamais su 

„Tamilų tigrais“. Remdamasi tais interviu, kurie buvo vykdomi ICG atstovų, ir straipsnių laikraščiuose 

medžiaga (nuo 2015m.), ,,Tarptautinės krizių grupės organizacija“ apibūdina situaciją šitaip: 

 

 „Tamilai, grįžę iš užsienio ir toliau yra sulaikomi pagal PTA įstatymą dėl įtarimų, kad prieš daug 

laiko buvo įsitraukę į LTTE veiklą. Anot kai kurių pranešimų, sulaikius policijai daugelis yra išsiunčiami 

dalyvauti kariuomenės vadovaujamoje reabilitacijos programoje. Tamilų politikai ir aktyvistai tvirtina, jog vis 

dar egzistuoja slapti sulaikymo centrai, įkurti senosios vyriausybės, nors valdžios atstovai tai neigia“34
.  

 

„Laisvės nuo kankinimų“ (angl. Freedom of Torture) organizacijos 2015 m. rugpjūčio mėn. 

išleistoje ataskaitoje nurodoma, jog Šri Lankos valdžios institucijos itin domisi tamilų diasporos veikla 

Jungtinėje Karalystėje ir daugelis grįžtančiųjų į Šri Lanką, turinčių tikrų ar manomų praeityje buvusių 

ryšių su „Tamilų tigrais“ bet kuriame lygmenyje, tiesiogiai ar per šeimos narius ar pažįstamus, buvo 

kankinami ir tardomi apie jų veiklą ir kontaktus Jungtinėje Karalystėje. Nusikaltėliai kankina be baimės 

būti nubausti ar tokio elgesio pasekmių. Tai parodo tokio elgesio atvejų pranešimų trūkumas ir likę ant 

aukų kūnų žymūs randai. Kankinimai paliko sukrečiantį poveikį išgyvenusiems asmenims, įrodymai 

                                                 
32

 International Truth and Justice Project (ITJP), A Still Unfinished War: Sri Lanka’s Survivors of Torture and Sexual 

Violence 2009-2015, liepa 2015, (The Extensive Use of Informers p.103). Prieiga internete: http://www.itjpsl.com/wp-

content/uploads/2015/07/Stop-Torture-Report.pdf,   
33

 TamilNet, 16 Batticaloa Tamils arrested within last 100 days at Colombo airport, gegužės 3, 2015, žiūrėta: 2017-01-25. 

Prieiga internete: http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37754.  
34

 International Crisis Group (ICG), Sri Lanka Between Elections, rugpjūčio 12, 2015. Žiūrėta:2017-01-25. Prieiga internete:  

http://www.ecoi.net/file_upload/1002_1439583071_272-sri-lanka-between-elections.pdf. 

 Rasta: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), Sri Lanka, COI 

Compilation, gruodis 2016, žiūrėta: 2017-01-25.  

http://www.ecoi.net/file_upload/1002_1439583071_272-sri-lanka-between-elections.pdf
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apie psichologinius padarinius aukoms rasti visuose 148 ataskaitoje nagrinėtuose atvejuose, įskaitant ir 

didelę dalį asmenų, kenčiančių nuo po trauminio streso sutrikimo (angl. post-traumatic stress disorder, 

PTSD) 35. 

,,Tarptautinio tiesos ir teisingumo projekto“ (angl. the International Truth & Justice Project, 

ITJP) Šri Lankoje parengtoje 2016 m. sausio mėn. ataskaitoje apie kankinimą ir seksualinį smurtą 2015 

m. išgyvenusius asmenis pabrėžiama, jog kai kuriais atvejais tardytojai pateikdavo spausdintas aukų ar 

jų artimųjų nuotraukas iš neseniai vykusiuose tamilų diasporos atminimo renginių užsienyje. Kai kurie 

iš jų praleido metus slapstydamiesi pietų Indijoje ir buvo aišku, jog tardytojams tai buvo itin įtartina 

jiems grįžus namo
36

.  

Anot metinės „Human Rights Watch“ ataskaitos apie 2014 m. “vyriausybės elgesys su 

prievarta grąžintais į Šri Lanką prieglobsčio prašytojais tamilais, kuriems buvo atsisakyta suteikti 

prieglobstį, vis dar kelia didelį susirūpinimą
37

. Pranešdami apie 2015 m padėtį, HRW nurodo, jog 

„PTA buvo naudojamas nuo pat karo pabaigos, taip pat ir valdant dabartinei vyriausybei, kad asmenys, 

turintys manomų ryšių su LTTE, būtų sulaikomi ir kankinami, įskaitant ir grąžintus prieglobsčio 

prašytojus
38

.  

Norvegijos kilmės šalies informacijos „Landinfo“ centras pateiktame 2015 m. liepos mėn. 

atsakyme dėl grįžusiųjų į Šri Lanką situacijos teigia, jog „po karinio konflikto pabaigos 2009 m.  

skelbiami pranešimai apie tamilus iš JK, kurie buvo kankinami jiems grįžus į Šri Lanką. Žiniasklaida 

taip pat pranešė apie grįžusiųjų asmenų sulaikymą oro uoste Kolombo mieste“
39

. „Laisvės nuo 

kankinimų“ organizacijos 2015 m. rugpjūčio mėn. išleistoje ataskaitoje nurodoma, jog „Šri Lankos 

valdžia yra itin susidomėjusi tamilų diasporos Jungtinėje Karalystėje veikla ir daugelis grįžtančių į Šri 

                                                 
35

 Freedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009, rugpjūčio 13, 2015,  santrauka, p.9. Žiūrėta: 

2017-01-25. Prieiga internete:   http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1439535835_freedom-from-torture-tainted-peace-

full-report-august-2015.pdf.  
36

 The International Truth and Justice Project (ITJP), Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, sausis 

2016, (I. The Victims p.13). Prieiga internete:http://www.itjpsl.com/wp-content/uploads/2015/07/Silenced_jan%202016.pdf 
37

 Human Rights Watch (HRW), World Report 2015 - Sri Lanka, sausio 29, 2015. Žiūrėta: 2017-01-25. Prieiga internete:  

http://www.ecoi.net/local_link/295523/416571_en.html 
38

 Human Rights Watch (HRW), World Report 2016 - Sri Lanka, sausio 27, 2016. Prieiga internete: 

http://www.ecoi.net/local_link/318387/443567_en.html 
39

 Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre,  Sri Lanka: Kvinner i Nord-provinsen, birželio 23, 2016 . 

Prieiga internete: http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1474550202_3374-1.pdf 
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Lanką asmenų, turinčių tikrų ar menamų ryšių su „Tamilų tigrais“ buvo kankinami ir tardomi apie jų 

veiklą ir kontaktus JK“
40

.  

2016 m. Žmogaus teisių taryba ( Human Rights Council, HRC) ataskaitoje nurodo, jog “kai 

kurios grupės praneša apie prieš tamilus, kurie grįžo į Šri Lanką iš užsienio ir kurie įtariami LTTE 

ryšiais, naudojamą seksualinį smurtą ir kankinimus,
41

. „The Guardian“ 2016 m. gegužės mėn. pranešė 

apie „12 Šri Lankos prieglobsčio prašytojų, kurie buvo deportuoti iš Australijos Kokoso salų, suimti ir 

nuvežti į policijos areštinę Kolumbo mieste. Grupė buvo paimta tiesiai iš oro uosto į Šri Lankos 

policijos kriminalinių tyrimų departamentą“
42

. 2016 m. birželio mėn. Didžiosios Britanijos laikraštyje 

buvo pranešta apie britų tamilą vyrą, kuris gyveno Jungtinėje Karalystėje 16 metų. Jam grįžus į Šri 

Lanką jis buvo sulaikytas ir kankintas. Anot vyro šeimos „du vyrai atvažiavo motociklais, sumušė jo 

motinos ir vyresnės sesers akivaizdoje ir įlaipino į furgoną. Tada jis buvo nuvežtas į Džafnos 

kalėjimą“. Straipsnyje rašoma, jog jis buvo apkaltintas užpuolimu, bet „jo šeima mano, jog tikra 

priežastis yra ta, kad jis anksčiau buvo susijęs su „Tamilų tigrais
43

“. Apie tokius atvejus dažnai 

pranešama įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose
44

.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Freedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009, rugpjūčio 13, 2015. Žiūrėta: 2017-01-25. 

Prieiga internete: http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1439535835_freedom-from-torture-tainted-peace-full-report-

august-2015.pdf. 
41

 UN Human Rights Council (HRC), Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, birželio 28, 

2016. Prieiga internete: http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1470824678_a-hrc-32-crp-4-en.doc 
42

 The Guardian, Asylum seekers deported from Cocos Islands arrested by Sri Lankan police, gegužės 7, 2016, žiūrėta: 

2017-01-25. Prieiga internete: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/07/asylum-seekers-deported-from-

cocos-islands-arrested-by-sri-lankan-police 
43

 The Guardian, British Tamil 'tortured and detained' during Sri Lanka wedding trip, birželio 11, 2016, žiūrėta: 2017-01-
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.
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