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2017 m. rugsėjo 19 d. Informacinis centras gavo paklausimą apie Šri Lanką: 

 

 Ar yra informacijos, kad 2015-2016 m. Džafnos m. Navalos kelyje (angl.Navala Road) 

buvo bokšteliai/sargybos postai (smailiais rąstais aptverta apie 10 m ploto teritorija), 

kuriuose budėdavo/stebėdavo tvarką Šri Lankos armijos kariai? Ar yra informacijos apie 

šių kareivių užgauliojimus, netinkamą elgesį su praeiviams, ypač moterimis? Ar yra 

informacijos, kad šie bokšteliai buvo sudeginti minėtoje vietoje ar kur nors kitur, kokios 

bausmės susilaukė padegėjai? 

 „Baltieji furgonai“, kas jais važiuodavo (taip pat ar važiuodavo civiliais rūbais, ar 

uniformuoti asmenys), jų veiksnumas 2015-2016 m. Džafnos m.? Ar jie veždavo į 

stovyklas ir kankindavo asmenis (susijusius su LTTE, įvykdžiusius išpuolius prieš armijos 

kareivius)?  

 Ar Džafnos m. KKS kelyje 2015-2016 m. buvo stovykla, kam ji skirta, ar buvo į ją vežami 

asmenys įtariami ryšiais su LTTE, ar įvykdę išpuolius prieš armijos kareivius, ar būdavo 

vykdomi kankinimai? 

 Kokios grįžimo sąlygos asmens, neteisėtai išvykusio iš šalies, galimai ieškomo armijos, 

susijusio su LTTE arba įtariamo įvykdžius išpuolį prieš armiją: padegimas armijos 

sargybos postų?  

 

 

1. “Baltieji furgonai”, kas jais važiuodavo (taip pat ar važiuodavo civiliais rūbais, 

ar uniformuoti asmenys), jų veiksnumas 2015-2016 m. Džafna m.? Ar jie veždavo į 

stovyklas ir kankindavo asmenis (susijusius su LTTE, įvykdžiusius išpuolius prieš armijos 

kareivius)? 

 

Oficialių Šri Lankos valdžios duomenų arba pasisakymų apie tai, kas važiuodavo 

„baltaisiais furgonais“ nėra, tačiau užfiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo pranešta, jog furgonais 

važiavo civiliais drabužiais apsirengę asmenys, galimai priklausantys Šri Lankos saugumo 

struktūroms. Pavyzdžiui, 2015 m. liepos 21 d. Mirihanos mieste policija sulaikė tris karius, 

vilkėjusius civiliais drabužiais ir vairavusius baltą furgoną su netikrais valstybiniais numeriais. 

Sulaikyti kariai tvirtino, jog jie priskirti armijos Generolo Majoro apsaugos būriui.
1
 NVO Human 

Rights Watch taip pat paviešino ne vieną liudininko pasakojimą apie tamilų arba asmenų, įtariamų 
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ryšiais su LTTE, pagrobimus. Viena moteris pasakojo, kaip 2012 m. balandį ji ėjo namo po darbo 

Kilinočio mieste, kai baltas furgonas sustojo šalia jos ir civiliais drabužiais apsirengę asmenys 

paprašė vykti į apklausą. Moteris pasakojo, jog buvo nuvežta į apleistą pastatą, kur neuniformuoti 

asmenys ją apklausė, o po to siekdami jos prisipažinimo dėl bendradarbiavimo su LTTE ją mušė, 

fotografavo nuogą ir kelis kartus prievartavo. Kol moteris buvo įkalinta, jos šeima rašė ne vieną 

skundą policijai ir prašė kelių parlamentarų pagalbos, tačiau niekas nepadėjo. Moteriai pavyko 

pabėgti iš minėto pastato tik po to, kai jos šeima papirko kelis karius.
2
  

2016 m. balandžio 28 d. NVO Sri Lanka Campaign pateikdama nuorodą į Tamil Guardian 

naujienų portalo straipsnį aprašė keletą „baltųjų furgonų“ pagrobimų. Publikacijoje rašoma apie 

nenustatytus asmenis, kurie vairavo baltą furgoną ir pagrobė kelis žmones, ėjusius gatve. Taip pat 

minimi keli panašūs incidentai, kai, pavyzdžiui, 2016 m. balandžio 26 dieną iš Džafnos miesto 

buvo pagrobtas buvęs LTTE vadovas Kanathippillai Sivarmoothy.
3
  

 2016 m. balandžio 13 d. žiniasklaidoje buvo aprašytas atvejis, kai balandžio 10 dieną 

Chavakachcheryje (miestelyje, esančiame Džafnos m. rajone) baltu furgonu atvykę civiliais 

rūbais apsirengę asmenys, kurie teigė, jog priklauso terorizmo tyrimų departamentui (TID), 

pagrobė vidutinio amžiaus vyrą iš namų ir neinformavo vyro šeimos kokiu pagrindu imtasi tokių 

veiksmų. Vyro žmona žiniasklaidai teigė, jog vyrai paliko tik telefono numerį, kuriuo 

paskambinus jai buvo liepta atvykti į kriminalinių tyrimų departamento (CID) biurą Ariyalai 

miestelyje, šalia Džafnos miesto.
4
  

 Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių komiteto 2015 m. pranešime apie humanitarinę situaciją 

Šri Lankoje aprašomas liudininko pasakojimas apie neteisėtus žmonių, susijusių su LTTE, 

pagrobimus. Pranešime rašoma, jog aukos dažniausiai buvo pagrobiamos šalia savo namų arba 

keliaujant per patikrinimo postus oro uoste ar kertant valstybės sieną. Anot pranešimo, pagrobėjai 

vilkėdavo tiek uniformą, tiek civilius drabužius, užrišdavo aukoms akis, surišdavo rankas ir 

veždavo į pirminius sulaikymo centrus, kurių vietos aukoms nebūdavo nežinoma. Tam, kad aukos 

būtų suklaidintos, furgonai buvo vairuojami painiais, netiesioginiais maršrutais.
5
  

 Jungtinių Tautų Šri Lankos stebėtojų grupė taip pat sulaukė skundų dėl gyvenimo sąlygų ir 

kankinimų vadinamuosiuose Apsauginio Apgyvendinimo ir Reabilitacijos centruose, kurie buvo 

įkurti Vavunijos, Džafnos ir kituose miestuose ir į kuriuos buvo vežami žmonės, turėję ryšių su 

LTTE. Liudytojai teigė, jog gyvenimo sąlygos centruose skyrėsi ir jie buvo panašesni į sulaikymo, 

o ne reabilitacijos centrus. Stebėtojų grupei nebuvo leista pamatyti tų centrų, tačiau kai kurie 

liudytojai skundėsi dėl kankinimų, seksualinio smurto.
6
 Taip pat pranešime minimi žmonės, kurie 

teigė, jog pagrobimo metu buvo mušami iki sąmonės netekimo bei laikomi mažose patalpose be 

langų.
7
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Raudona spalva pažymėta karinė teritorija, raudona punktyrine linija – KKS kelias. 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZvoF0kc-_W3ygZ_2VkTA9I26vg8)  

 Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimus vicepirmininkė Felice Gaer teigė, jog „baltųjų 

furgonų“ vykdomi pagrobimai 2016 metais vis dar vyko. Ji pabrėžė, jog Komiteto prieš 

kankinimus turimais duomenimis nuo 2012 iki 2016 m. lapkričio mėn., buvo parašyta apie 100 

skundų dėl policijos vykdytų kankinimų sulaikymų metu.
8
  

 

 

2. Ar Džafnos miesto KKS kelyje 2015-2016 m. buvo stovykla, kam ji skirta, ar buvo į ją 

vežami asmenys įtariami ryšiais su LTTE ar įvykdę išpuolius prieš armijos kareivius, ar 

būdavo vykdomi kankinimai? 

 

NVO Sri Lanka Campaign 2014 m. rugpjūtį rašė apie Šri Lankos valdžios kontroliuotą 

sustiprinto saugumo zoną valstybės šiaurinėje dalyje, Džafnos pusiasalyje. Publikacijoje rašoma 

apie didelius žemės plotus, naudojamus Šri Lankos kariuomenės. Nors valdžia teigė, jog didžioji 

dalis žemės skirta visuomenės reikmėms, vietiniai gyventojai pranešė apie besiplečiančią 

kariuomenės teritoriją. Siekdama išsiaiškinti užimtos žemės paskirtį, organizacija kreipėsi į vieną 

iš JAV mokslinių tyrimų organizacijų ir paprašė ištirti palydovų darytas teritorijos nuotraukas. 

Išanalizavus nuotraukas buvo nustatyta, jog kariuomenės infrastruktūra nuo 2009 metų plėtėsi, 

iškilo nemažai naujų pastatų. Organizacijos publikuotose nuotraukose matyti karinė bazė ir 

teritorijų pokyčiai.
9
 Žemiau pateiktoje nuotraukoje pažymėta karinė sustiprinto saugumo teritorija, 

kurią kerta KKS kelias.  
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Šri Lankos valdžia neigia, jog šiaurinėje valstybės dalyje kada nors veikė kankinimo stovyklos, 

tačiau vietiniai gyventojai, atgavę teisę grįžti į savo namus, pranešė, jog grįžę namo pamatė, jog 

kai kuriuose kambariuose buvo vykdomi kankinimai.
10

  

 International Truth & Justice Project Sri Lanka 2015 m. liepą paviešino pranešimą
11

 apie 

kankinimus, seksualinį priekabiavimą bei sulaikymo stovyklas Šri Lankoje. Pranešime, remiantis 

anoniminiais liudininkais, kurie buvo laikomi minėtose stovyklose, buvo atskleista 41 kankinimo 

vieta. Nustatyta, jog gyventojai, siejami su LTTE veikla, buvo vežami ir kankinami karinėse, 

policijos bazėse, „reabilitacijos“ stovyklose ir kitose vietose. Iš viso kaip kankinimo stovyklos 

buvo nustatytos bent 15 karinių bazių, 15 policijos stočių, 10 “reabilitacijos” stovyklų ir Manik 

ferma, kuri oficialiai vadinta pabėgėlių stovykla. Dar 7 kariuomenės arba policijos bazės buvo 

nustatytos kaip perkėlimo taškai vykdant “baltųjų furgonų” grobimus. Tarp išvardytų kankinimo 

vietų sąraše yra nurodyta Tellipillai policijos stotis, kurią kerta KKS kelias.  

 

 

3.  Ar yra informacijos, kad 2015-2016 m. Džafnos mieste Navalaro kelyje buvo 

bokšteliai/sargybos postai (smailiais rąstais aptverta apie 10 m ploto teritorija), kuriuose 

budėdavo/stebėdavo tvarką Šri Lankos armijos kariai? Ar yra informacijos apie šių 

kareivių užgauliojimus, netinkamą elgesį su praeiviais, ypač moterimis? Ar yra 

informacijos, kad šie bokšteliai buvo sudeginti minėtoje vietoje ar kur nors kitur, kokios 

bausmės susilaukė padegėjai? 

 

Dėl šio klausimo Informacinis centras kreipėsi į Austrijos raudonojo kryžiaus informacijos 

apie kilmės valstybes ir prieglobstį centrą ACCORD ir 2017 m. spalio mėn. 9 d. gavo atsakymą, 

kuriame pažymima, kad ,,ACCORD‘o naudotuose informacijos šaltiniuose nedaug informacijos 

buvo rasta apie karinį postą Džafnos mieste Navalaro kelyje“. ACCORD‘ui prieinami šaltiniuose 

nėra informacijos apie karinį postą paklausime minimu 2015-2016 m. laikotarpiu, tačiau jis 

minimas ankstesniuose šaltiniuose, kuriuose jis siejamas su išpuoliais prieš Šri Lankos laikraštį 

Uthayan. 2013 m. balandžio mėn. Šri Lankos dienraštis anglų kalba The Island aprašė naujienų 

redaktoriaus užpuolimą, kuris įvyko prie karinės stovyklos, esančios Navalaro kelyje. Tuo pačiu 

metu tamilų kilmės kanadiečių žurnalisto tinklaraštyje buvo publikuotas straipsnis apie ,,eilę 

incidentų“, susijusių su tamilų Uthayan dienraščio žurnalistais, ir visi tie incidentai siejami su 

karine stovykla arba kariniu patikros punktu Navalaro kelyje laikotarpyje nuo 2007 iki 2011 m. Iš 

konkrečių atvejų straipsnyje paminėta, kad 2007 m. vienas žurnalistas buvo pagrobtas ir dingo be 

žinios, 2011 m. vienas žurnalistas buvo užpultas, rimtai sužeistas nenustatytos tapatybės asmenų. 

Apie pastarąjį atvejį rašo ir kiti ACCORD cituojami informacijos šaltiniai. Naujienų portalas 

World Socialist Website nurodė, kad ,,kaip visada policija tvirtino, kad užpuolimą įvykdė 

nenustatyti asmenys“, tačiau, pasak šaltinio, minėtas žurnalistas buvo užpultas tik per 15 metrų 

nuo karinio posto ir būtent dėl to užpuolikai gebėjo greitai pasislėpti. Šaltinis pareiškė, kad ,,tokie 

išpuoliai negali būti vykdomi be nebylios kariškių, kurie vis dar tebėra okupavę [Šri Lankos] 
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Šiaurę, paramos.“ 2014 m. gegužės mėnesį spaudos laisvę ginanti organizacija Reporters Sans 

Frontieres rašė, kad keli šimtai karių, tarp kurių buvo ir žvalgybos padalinio narių, apsupo 

Uthayan būstinę blokuodami patekimą į ją Kannarthidino ir Navalaro keliuose. Organizacija 

pavadino tai kariškių vykdomu ,,nepateisinamu Uthayan [žurnalistų] fiziniu 
 
persekiojimu“. 

ACCORD teigia, kad daugiau nerado jokios informacijos apie karinį postą Navalaro 

kelyje, būtent kad kareiviai būtų netinkamai elgęsi vietinių gyventojų, ypač moterų, atžvilgiu, kad 

postas būtų padegtas ar būtų bausti padegėjai. Šis Centras toliau savo atsakyme į Informacinio 

centro paklausimą pateikia bendro pobūdžio informaciją apie netinkamą kareivių elgesį su 

gyventojais, ypač moterimis. Vienas iš naujesnių Centro cituojamų nevyriausybinių šaltinių, 

Society for Threatened People, apie karius ir civilius kalba taip: 

 
,,Kita [Džafnos pusiasalio] militarizavimo problema yra nepaliaujama gyventojų kontrolė, kurią 

vykdo kariškiai persekiodami ir įbauginėdami žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės grupes ir 
žurnalistus. Buvę LTTE nariai, dingusiųjų giminės ir valstybės užgrobtų žemių aukos ypatingai domina 

saugumo pajėgas, ir jie yra nuolat persekiojami ir bauginami.“
12

 

 

 4.  Kokios grįžimo sąlygos asmens, neteisėtai išvykusio iš šalies, galimai ieškomo 

armijos, susijusio su LTTE arba įtariamo įvykdžius išpuolį prieš armiją: padegimas armijos 

sargybos postų?  

 

Žr. 2017 m. rugsėjo 20 d. pažymą ,,Apie grąžinamų į Šri Lanką asmenų padėtį“ Nr.  LKA-

15/6-15. 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo13 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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