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Informacinis centras gavo paklausimą apie Kubą. Klausimai ir atsakymai į juos išdėstyti 

žemiau. 

 

1. Ar mokiniams, kurie labai gerai mokosi vidurinėje mokykloje yra siūloma stoti į karinę 

mokyklą (prieglobsčio prašytoja nurodė, kad tai yra atitikmuo karinės akademijos, kurią baigus 

gali dirbti policijos, karinėse ir pan. pobūdžio struktūrose (tokia mokykla yra Matanzos m., 

vadinama Los Camilitos); ar tokia karinė mokykla yra privaloma, o atsisakius nuo mokslų joje 

prarandama galimybė tęsti mokslus (prieglobsčio prašytoja nurodė, kad jai atsisakius, ji negalėjo 

tęsti mokslų koledže, universitete)? 

 

1.1 Camilo Cienfuegos karinės mokyklos 

 

Remiantis 2001 m. JAV Kongreso bibliotekos Federalinio tyrimo skyriaus tyrimu, potencialių 

karinių pajėgų narių rengimas prasideda nuo Camilo Cienfuegos karinių mokyklų (isp. Escuelas 

Militaires Camilo Cienfuegos-EMCC), kurios yra atviros jaunimui (tiek merginoms, tiek vaikinams) 

tarp vienuolikos ir septyniolikos metų amžiaus. Pirmoji Camilo Cienfuegos mokykla buvo įkurta 1966 

m. Matanzaso mieste. Iki 1980 m. vienuolika tokių mokyklų įsikūrė visoje saloje. Kiekviena jų 

priklausė kokiai nors karinės tarnybos atšakai. Jose buvo siūlomos 5-kerių metų studijos, kurios buvo 

prilyginamos ikiuniversitetiniam išsilavinimui. Be dalykų, kurių buvo mokoma paralelinėse civilinėse 

mokyklose, kamilitai (isp. camilitos)– taip vadinami šios karinės mokyklos mokiniai-taip pat turėjo 

įvadinius karinės taktikos, naudojimosi lengvais ginklais, topografijos, cheminės gynybos ir inžinerijos 

kursus. Iš mokinių taip pat buvo tikimasi karinės drausmės ir dalyvavimo pratybose. Dauguma studentų 

būdavo priimami per dalyvavimą organizacijų, susijusių su Kubos komunistų partija, veikloje, o būtent 

OPIM (Jose Marti pionierių organizacija) arba UJC (Jaunųjų komunistų partija), arba per tėvų narystę 

FAR (Kubos revoliucinės karinės pajėgos) ar PCC (Kubos komunistų partija). Buvo laikoma, kad, kad 

EMCC absolventai pirmumo tvarka būdavo priimami į MINFAR(Kubos revoliucinių karinių pajėgų 

ministerija) labiau pažengusias mokyklas ir mokymo programas. Neaišku, kiek 1990-ųjų metų 

ekonominė krizė paveikė šias mokyklas ir jų programą.
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1978 m. išleistoje knygoje rašoma, kad veikia žemesnio ir aukštesnio lygio Camilo Cienfuegos 

karinės vidurinės mokyklos 7-11 metų vaikams. Baigusieji aukštesnio lygio Camilo Cienfuegos 

mokyklas negauna karinio laipsnio iškart, tačiau gali pasinaudoti pirmumo teise stodami į kadetų 

mokyklas. (Šalyje nacionaliniu mastu veikia kadetų mokyklos, tarp jų jūreivystės, komunikacijų, 

pėstininkų, artilerijos, tankistų ir oro pajėgų personalo; Maximo Gomez karo koledžas rengia 

aukščiausią karinę vadovybę.)
2
 

1996 m. išleistoje knygoje rašoma, kad karinis parengimas skatinamas tarp jaunuolių. 1980 m. 

buvo įkurta Patriotinio-karinio švietimo draugija (SEMPI), kurios tikslu įvardintas ,,socialistinio 

patriotizmo dvasios įdiegimas“. SEMPI teikia tiek politinius, tiek karinius mokymus tūkstančiams 

vaikų ir jaunuolių ir alieka peržiūros funkciją aukštesniam kariniam išsilavinimui siekti.
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1.2 Švietimas Kuboje bendrai 

 

Kuboje švietimas yra nemokamas. Vis dėlto laisvė studijuoti ką norisi neegzistuoja  

komunistinėje valstybėje. Komunizmas apskritai riboja pasirinkimo laisvę, autonomiją, saviraiškos 

laisvę, ypač kai kalbama apie vyriausybės teikiamas nemokamas paslaugas.  Kubos vyriausybė tiki, kad 

visi jos piliečiai turi gyventi dėl valstybės. Tai reiškia, kad vaikų ateitis planuojama ir diktuojama 

vyriausybės, o vaikai neskatinami laisvai reikštis. Darbo vietų trūkumas ir Kubos ekonominė padėtis – 

šitas derinys – neskatina vaikų siekti išsilavinimo po to, kai jie baigia privalomus mokslus (iki 9-os 

klasės) ir paprastai pasuka į turizmą, matydami šią sritį kaip savo pragyvenimo šaltinį.  

Kuboje vaikai privalo lankyti mokyklą nuo 5-6 metų amžiaus iki kol baigia pagrindinę 

mokyklą, t. y. iki 15-kos metų. Tada jie gali rinktis arba profesinę mokyklą, kur išmoksta amato, arba 

koledžui rengiančią mokyklą, jei ketina stoti į universitetą (koledžą). Vidurinės mokyklos baigimo 

pažymiai lemia, kas jiems bus leista studijuoti. Baigiant vidurinę universitetui rengiančią mokyklą, 

vyriausybė pateikia jiems galimų profesijų sąrašą. Tada jie universitete  praleidžia 4 metus, ir jų 

pažymiai lemia, kokio lygio darbą jie gaus. Geidžiamiausias darbas yra toks, dėl kurio vyriausybė 

siunčia asmenį į užsienį apmokėdama visas jo išlaidas, nes tuomet galima siųsti atlyginimą šeimai.  

Gavę bakalauro laipsnį gali 2 metus siekti magistro laipsnio 200 valandų dirbdami pagal 

specialybę. Dar 2-3 metai doktorantūroje.  

Pažymėtina, kad norint įstoti į universitetą reikia būti atlikus 1-rių metų karinę tarnybą.  

Studentams yra sunku gauti darbą puse etato. Jei tėvai neišgali jų aprūpinti drabužiais (tai 

viena brangiausių prekių Kuboje, studentai meta universitetą ir eina dirbti pilnu etatu išlaikydami save 

ir remdami šeimas.
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2. Jaunųjų komunistų sąjunga (isp. – UJC). Ar yra informacijos, kad labai gerai besimokantys 

mokiniai (visi mokiniai) buvo/yra verčiami įstoti į šią sąjungą. Mokykloje reikia užpildyti anketą, 

kad sutinka įstoti į šią sąjungą, jei neužpildai anketos negauni atitinkamos UJC 

„kortelės“/pažymėjimo? Kokios atsisakymo pasekmės ar tai atsiliepia likusiam gyvenimui 

(prieglobsčio prašytoja nurodė, kad jei netampi UJS nariu, tai vėliau negali tapti Kubos 

komunistų partijos nariu (PCC) ir netenki valstybės paramos, privilegijų (negauni darbo, 

medicinos paslaugų ir pan.) (laikotarpis nuo 2004 m. iki šių dienų). 

 

Kanados imigracijos ir pabėgėlių valdyba 2001 m. rašė, kad apie taikomas baudas dėl 

atsisakymo stoti į Jaunųjų komunistų sąjungą (isp. Union de Jovenes Comunistas, UJC), nėra žinoma, 

tačiau įvairūs šaltiniai užsimena apie narystės valdžios politinėse organizacijose privalumus ir narystės 

atsisakymo pasekmes. 2016 m. kanadiečius cituojantys Airijos informacijos apie kilmės šalis 

specialistai konstatuoja, kad nerado naujesnės informacijos apie tai, ar narystė Komunistų partijoje ar 

Jaunųjų komunistų sąjungoje yra būtinà stoti į koledžą (universitetą) ar gauti valstybinį darbą. Tačiau 

airių kolegos cituoja 2010 m Miami Herald straipsnį, tvirtinantį, kad didėja skaičius kubiečių, 

paliekančių ar atsisakančių stoti į Komunistų partiją arba jaunuosius komunistus: 

  
“Priklausymas jauniesiems komunistams (UJC) jau nebereiškia patekimo į valstybės išrinktųjų tarpą. Net 

populiariausi dainininkai, net jei jie išlaiko išmintingą atstumą nuo atviros politinės opozicijos, niekiad neturėjo 
komunistinio jaunimo nario kortelės. Kokią naudą gali pasiūlyti ,,Jaunieji komunistai“? Tradiciškai, organizacijos narystė 
buvo paranki tiems, kurie siekė geros rekomendacijos, ji buvo privaloma universitetinei karjerai ar darbui, norint 
priklausymo geresnei kastai. Šiandien, kai jauni kubiečiai varžosi norėdami pasirodyti, kas turi geresnį išmanųjį telefoną, 
jau nebėra taip. <...>“ 
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Kartu skaitykite šios pažymos ,,1.2 Švietimas Kuboje bendrai“ (čia akcentuojami geri 

pažymiai, lemiantys universitetines studijas ir tolimesnę karjerą) 

 

3. Kubos patriotinė sąjunga (veikla, valdžios požiūris į šią organizaciją, narių persekiojimas) 

 

 

Kubos patriotinė sąjunga (isp. trump. UNPACU) yra šalies didžiausia disidentinė 

organizacija.
6
 Tai už demokratiją pasisakanti visuomeninė organizacija, įkurta disidento José Daniel 

Ferrero.
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JAV nevyriausybinė organizacija The Human Rights Foundation 2017 m. balandžio mėn. rašė, 

kad Kubos vyriausybė po Fidelio Castro mirties suintensyvino disidentų puolimą ir nuo 2016 m. 

gruodžio mėn. įvykdė 45 kratas UNPACU narių namuose. UNPACU atstovas spaudai papasakojo, kad  

saugumo pareigūnai paprastai įsiveržia į aktyvistų namus auštant tvitindami, kad turi arešto orderį dėl 

tam tikrų daiktų (kompiuterių, propagandinės medžiagos). Tada pareigūnai konfiskuoja visą 

technologinę įrangą, medikamentus, maistą ir grynuosius pinigus (net šaldiklį ir stalo įrankius kartą 

paėmė) be jokių įgaliojimų. Policija buvo sulaikiusi keletą aktyvistų ir vadovą. Šiuo metu už 
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naudojimąsi saviraiškos ir susirinkimų laisvėmis Kuboje kalėjimuose yra daugiau nei 50 UNPACU 

narių.
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 2017 m. kovo 8 d. policijos pajėgos puolė 5-kias ,,Kubos patriotinės sąjungos” buveines, 

buvo sulaikyti dešimtys opozicionierių. Du pastatai veikė kaip UNPACU štabas, trys buvo narių namai. 

Kratas atliko politinės policijos pajėgos ir Nacionalinės revoliucinės policijos bigados. Iš štabo paimtas 

šaldytuvas, televizorius, nešiojami kompiuteriai, bevieliai telefonai ir kt. Sulaikyti buvo Liettys Rachel 

Reyes, Carlos Amel Oliva ir jo tėvas Carlos Oliva, Alexei Martínez, Ernesto Morán, Juan Salgado, 

Roilán Zamora, Yriade Hernández, Jorge Cervantes ir jo žmona Gretchen, David Fernández, Miraida 

Martín, ir nacionalinis judėjimo koordinatorius José Daniel Ferreras. 14ymedio galėjo patvirtinti, kad 

Carlos Amel Oliva buvo paleistas į laisvę, bet kiti sulaikytieji liko incommunicado sulaikyme. 

 14ymedio 2017 m. kovo 9 d. pranešta, kad ,,Kubos patriotinės sąjungos” lyderis José Daniel 

Ferreras išleistas į laisvę po 24 valandas trukusio sulaikymo. Disidentui sulaikymo metu buvo 

grasinama pareikšti kaltinimus ,,smurto kurstymu”. Twitteryje įkeltame video Ferreras atmetė tokius 

kaltinimus.
9
 

 

14ymedio 2017 m. kovo mėn. pranešė, jog Kubos žmogaus teisių ir nacionalinio susitaikymo 

komisija  (isp. trump. CCDHRN) pasmerkė politinio kalinio, UNPACU aktyvisto Hamel Santiago Maz 

Hernándezo mirties atvejį, kuris mirė vasario 24 d. Oponentas buvo įkalintas be teismo 8 mėn.
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2016 m. gruodžio 18 d. Vidaus reikalų atstovai atliko mažiausiai 9 kratas partijos narių 

namuose, pamti asmeniniai daiktai, tarp jų ir USB atmintinės bei tokie vaistai kaip aspirinas, 

ibuprofenas ir kt. Iš sulaikytų aktyvistų iki 2017 m. kovo dar į laisvę nebuvo paleisti Jorge Cervantes, 

UNPACU koordnatorius Las Tunase, ir Juan Salgado. Jie laikomi trečiojoje rytinėje nuovadoje. Be to, 

apie 50 UNPACU (gnkluotų) kovotojų laikomi keliuose kalėjimuose šalyje. Judėjimo vadovas Ferreras 

pasakė:   

 
,,Dauguma mūsų aktyvistų yra puikios nuotaikos. Tokio pobūdžio puolimas mūsų nestabdo.” 

 

Pasak jo, nuo 2015 m. lapkričio buvo daugiau nei 140 reidų į aktyvistų namus.
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4. Laisvė reikšti savo politinę nuomonę (eidamas gatve sušuko frazę prieš Prezidentą ir buvo 

nuteistas 5 mėn. nelaisvės, nebegalėjo niekur įsidarbinti). 

 

4.1 Asmenų reiškiama politinė nuomonė 

 

Naujausioje ataskaitoje JAV valstybės departamentas apie politinių pažiūrų reiškimą Kuboje 

rašo: 
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,,Būrimasis į politines partijas atskirai nuo Kubos komunistų partijos ( Partido Comunista de Cuba, 

PCC) yra neteisėtas, nepriklausomas agitavimas yra uždraustas. Skirtinga politinė nuomonė – nesvarbu, ar 
užrašyta, ar pasakyta žodžiu – yra baudžiamas nusižengimas, o disidentai yra sistemingai persekiojami, 
sulaikomi, fiziškai užpuolami ir dažnai nuteisiami metų metams įkalinimo už iš pažiūros menkus 
prasižengimus. Režimas paragino savo aplinkos stebėjimo grupėms, žinomoms kai revoliucijos gynimo 
komitetai, sustiprinti budrumą dėl ,,antisocialaus elgesio“, kuris yra eufemizmas opozicinei veiklai vadinti. 
Tai nulėmė vadinamųjų ,,pasmerkimo aktų“ arba tariamai spontaniškų minios išpuolių panaudojimą 
įbauginti ir nutildyti disidentus. Pastaraisiais metais, disidentų lyderiai praneša apie valstybės remiamų 
grupių vykdomų įbauginimo ir persekiojimo atvejų, taip pat ir trumpalaikių sulaikymų, vykdomų valstybės 
saugumo pajėgų, skaičiaus išaugimą. 2016 m. CCDHRN pranešė apie 9 125 ,,taikių oponentų” savavališkus 

suėmimus per pirmuosius 10 metų mėnesių- didžiausią mastą per 7 metus.“
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Šalies valdžia nelabai toleruoja viešą valdžios pareigūnų ar programų kritiką ir diskusiją 

politiškai jautriais laikomais klausimais. Nors kubiečiai leidžiasi į privačias diskusijas dėl tokių 

kasdienių problemų kaip ekonominės reformos, maisto kainos, užsienio kelionės ir interneto trūkumas, 

jie linksta į savicenzūrą, kai ima kalbėti labiau politiniais klausimais – apie žmogaus teises ar pilietines 

laisves.
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 Valstybės saugumo tranyba reguliariai  persekioja forumų socialiniais ir kultūriniais 

klausimais rengėjus tam, kad jie nekeltų kontroversiškai vertinamų temų.  

Keletas universtitetų darbuotojų buvo priversti atsistatydinti už reiškimą idėjų, kurios 

nepatenka tarp valdžios priimtų normų.  

Valdžia gali pripažinti darbuotoją ,,netinkamu” dirbti, dėl ko prarandamas darbas ir nelieka 

įsidarbinio galimybių. Taip nutinka ir dėl politinių motyvų.
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4.2 Žiniasklaidos laisvė 

 

Kubos naujienų žiniasklaida yra kontroliuojama valstybės. Nepriklausoma spauda laikoma 

neteisėta, nepriklausomų žurnalistų gretose infiltruojasi valstybės agentai. Mažos nepriklausomos 

naujienų agentūros ir žmogaus teisių grupės yra persekiojamos.  

Valstybinė žiniasklaida jau pradėjo kalbėti anksčiau draustinomis temomis – apie korupciją 

sveikatos ir švietimo sektoriuose. Be to, pastaraisiais metais padaugėjo vadinamojo pilietinio 

žurnalizmo, nepriklausomų tinklaraštininkų, atsirado keletas smulkių saloje įsikūrusių naujienų 

leidinių. Per pastaruosius 5 metus pamažu plėtėsi valstybės kontroliuojama interneto prieiga: per 

interneto kavines, wi-fi zonas (iš viso 1000 prieigos taškų). Elektroninis paštas prieinamas per mobilųjį 

telefoną nuo 2014 m. Tačiau kritikuojantys tinklaraščiai ar interneto puslapiai yra dažnai blokuojami. 

Aktyvistai pranešė, kad valstybinis mobilaus ryšio tiekėjas blokuoja sms žinutes su žodžiais 

,,demokratija”, ,,žmogaus teisės”.  

 

4.3 Akademinė laisvė yra ribojama Kuboje. Mokymo medžiaga turi ideologinį turinį, ir paprastai 

būtina priklausyti Kubos komunistų partijos (PCC) struktūroms, kad būtų galima daryti karjerą 

švietimo institucijose. Nemažai atvejų universiteto universiteto studentai buvo išmesti už disidentinį 

elgesį – tai griežta bausmė, užkertanti kelią siekti aukštojo išsilavinimo. Nepaisant 2013 m. išvykimo iš 
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šalies leidimų panaikinimo, universiteto darbuotojai, ypač iš socialinių mokslų fakulteto, turi turėti 

vadovų pritarimą tam, kad išvyktų į konferencijas užsienyje.  Taip pat įprasta, kad  Kubos pareigūnai 

uždraudžia disidentams intelektualams vykti į užsienį ir neišduoda mokslinių vizų įžymiems 

tremtiniams, kurie kritikuoja režimą.
15

 

 
 

5.  Ar Kuboje asmenys po bausmės atlikimo turi registruotis policijoje, ir kiek ilgai tai gali trukti 

(prieš 15 m. asmuo atliko 1 metų trukmės bausmę kalėjime, teigia, kad policija kiekviena 

pirmadieni kviečia registruotis). 

 

Informacijos dėl registravimosi policijoje po bausmės atlikimo nerasta.  

Asmuo, kuriam pritaikytas lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, turi 

prisistatyti į provincijos teismą kiekvieną mėnesį, kol baigsis bausmės laikas.
16

 

Disidentai daugybę metų gyvena atleisti nuo bausmės lygtinai  esant prievolei registruotis pas 

teisėją  (angl. extrapenal license, probation). Jie negali išvykti iš šalies ir mano, kad yra stebimi.
17,18

 

Pagal JAV ir Kubos susitarimą iš įkalinimo paleisti 53 kubiečiai tebėra susieti su teisingumo 

sistema tokiomis sąlygomis, kurios laisvai galėtų sugrąžinti juos į kalėjimą, kaip teigia patys disidentai. 

Kubos patriotinės sąjungos (UNPACU) vadovas Rafaelis Molina sako, vienai trečiajai iš paleistų 38 

asmenų yra skirtas ,,sąlyginis paleidimas“, kuris reiškia, kad jie turės periodiškai registruotis teismuose, 

kontroliuojančiuose jų bylas. Kitas trečdalis paleistųjų turi baigti skirtą bausmę už kalėjimo ribų be 

teisės išvykti į užsienį. Likusieji buvo tiesiog paleisti dar prieš teismą tebegaliojant kaltinimams arba jų 

bausmės buvo pakeistos. Pasak disidentų, bet koks nežymus prasižengimas gali sugrąžinti juos į 

kalėjimą; be to, jiems liepta laikytis kuo toliau nuo opozicinės politikos. Kai kurie paleistieji tvirtina, 

kad yra sekami valstybės saugumo darbuotojų gatvėse iš mašinų.  

Išlaisvinti disidentai dažnai stigmatizuojami, į juos žvelgiama su nepasitikėjimu, nes kubiečiai 

nejaučia simpatijos tiems, kurie meta iššūkį vienpartinei valdžiai. Jie dažnai susiduria su sunkumais 

ieškodami darbo, jų giminaičius gali būti atsisakyta aukštinti pareigose, priimti į pageidaujamas vietas 

universitete.
19,

 
20

 

 

6.  Prieglobsčio prašytojų grįžimo ir grąžinimo galimybės (reikalingi kelionės dokumentai)  

 

6.1 Judėjimo laisvė 

 

Tebėra apribota laisvė laisvai judėti tiek šalies viduje, tiek į užsienį ar iš užsienio.
 21
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Kuboje 2012 m.  spalio 16 d. buvo priimtas ir 2013 m. sausio 14 d. įsigaliojo migracijos 

įstatymas ('Ley de Migración')". Nauja politika leidžia kubiečiams būti užsienyje ,,iki dvejų metų“ 

neprarandant piliečio teisių.
22

 Išvykstant iš Kubos Imigracijos tarnyba deda spaudą į Kubos pasą, 

leidžiantį keliauti užsienyje 30 dienų. Norint keliauti ilgiau nei mėnesį, reikia prasitęsti leidimą keliauti 

konsulate. Prasitęsinėti galima iki 10-ies kartų. Kubos piliečių pasai iš viso galioja 6 metus ir kas dveji 

metai jų galiojimas gali būti pratęstas dviem metams.
23

 

 Pagal galiojusią ankstesnę tvarką praterminavus ir konsulate neprasitęsus 11-os mėnesių 

leistino buvimo užsienyje termino grįžus būdavo skiriama  piniginė bauda, asmenys įgydavo teistumą; 

jiems nesant šalyje būdavo atimama pilietybė, turtas. 2013 metų įsigalioję įstatymo pakeitimai 

panaikino šias bausmes.
24

 

 

Ribojama migracija į sostinę Havaną. Policija grasina persekiosianti asmenis, grįžusius į 

Havaną po to, kai iš jos jie buvo išsiųsti.
25

 

 Įstatymu leidžiama neįleisti asmens į tam tikrą šalies teritoriją arba neišleisti asmens iš tam 

tikros teritorijos maksimaliai iki 10 metų. Tokiu būdu valdžia gali ištremti ,,socialiai pavojingą“ asmenį  

šalies viduje. Kai kurie disidentai pranešė, kad jiems draudžia išvykti iš jų gyvenamų provincijų, o jei 

jie tai padaro, tai yra sulaikomi ir grąžinami namo.
26

 

 

Į užsienį negali išvykti tam tikrų kategorijų piliečiai, tarp kurių yra ir gydytojai, kariniai ir 

saugumo pareigūnai, daug valstybės pareigūnų, mokslininkų.
27

 

  

Asmenys, norintys teisėtai migruoti, sako, kad susiduria su policijos apklausomis, baudomis, 

persekiojimu ir įbauginimu, taip pat turi savanoriškai pasitraukti iš darbo.
28

 

 

6.2 Elgesys su grąžintais iš užsienio prieglobsčio prašytojais 

 

2016-04-05 Kanados imigracijos ir pabėgėlių valdybos kalbintas ekspertas taip įvertino 

prieglobsčio Europoje prašiusių asmenų grįžimo pasekmes: 

 
,,Kas nutiks prieglobsčio užsienyje prašiusiems asmenims jiems grįžus į Kubą priklauso nuo to, ką jie viekė 
prieš išvykdami [iš Kubos]. Jei jie buvo geri piliečiai prieš išvykdami, jeigu kas nutinka jiems [grįžus], tai yra 
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nereikšminga. Tačiau, jei, pavyzdžiui, prieglobsčio prašytojas buvo paieškomas už sunkų nusikaltimą Kuboje, 
įvykdytą prieš jam išvykstant, jis tikrai bus suimtas ir su juo bus atitinkamai pasielgta.“ 
 

Yra pranešimų apie žinomų disidentų, grįžtančių iš užsienio sulaikymą arba kratas paimant 

nešiojamus kompiuterius.
29 

 

 
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.
30
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