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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie saugumo padėtį Afganistano 

Islamo Respublikoje, Kabulo mieste, bei vidinio persikėlimo alternatyvos1 galimybę Afganistane. 

Paklausime prašoma pateikti informacijos apie tai, ar į kilmės valstybę grįžusiems afganistaniečiams 

yra teikiama pagalba integracijai ir jei teikiama, nurodyti pavyzdžių.  

 

Saugumo padėtis Afganistane, Kabulo mieste. Keturis dešimtmečius Afganistano Islamo 

Respublikoje vykstantis karinis konfliktas tebesitęsia ir šiandien. Jungtinių Tautų Pagalbos 

Afganistanui Misijos (toliau – UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan) 

duomenimis, nuo 2018 m. kovos tarp Talibano vadovaujamų sukilėlių ir provyriausybinių 

Afganistano pajėgų ypatingai suintensyvėjo rytinėje ir pietrytinėje Afganistano dalyse bei tam 

tikrose pietinėse provincijose”.2 Remiantis UNAMA atliktu tyrimu, per pastarąjį dešimtmetį 

Afganistane buvo nužudyta arba žuvo daugiau negu 32 000 civilių asmenų, o dar 60 000 buvo 

sužeista.3 Pasak tarptautinių ekspertų, nepaisant pasiektos pažangos socialinėje, ekonominėje ir 

politinėje srityse, dėl atsikūrusio ir stiprinančio savo pozicijas Talibano, Al Kaedos bei naujai 

besiformuojančios Islamo valstybės (toliau – IS) veiksmų, įskaitant naujai susikūrusį IS padalinį 

Khorasano provincijoje, nestabilumo lygis Afganistane išlieka stabiliai aukštas ir bet kada gali virsti 

didelio masto kariniu konfliktu. 

 

2017 m. rugpjūtį Jungtinių Tautų (toliau – JT) Generalinis sekretorius po 2001 m. įvykusios 

Talibano režimo griūties pakeitė Afganistano vertinimą iš „šalies, esančios pokonfliktinėje 

                                                
1 Vidinio persikėlimo alternatyva (toliau – VPA) – galimybė prieglobsčio prašytojui persikelti į kitą gyvenamąją vietą 

savo kilmės valstybės teritorijoje, kurioje jis nepatirtų visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas arba turėtų galimybę 
naudotis valstybės. Valstybę ar didelę jos dalį valdančios grupės ar organizacijos, įskaitant tarptautines organizacijas, 

veiksminga ir ilgalaikio pobūdžio apsauga kaip ji apibrėžta įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 2 

dalyje. 
2 United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict, 

Annual Report 2018, 24 February 2019, 

<https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_

2019_v3.pdf> [Žiūrėta 2019-09-10] 
3 Ten pat, [Žiūrėta 2019-09-10] 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_v3.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_v3.pdf


 

situacijoje“ į „šalį, išgyvenančią [karinį] konfliktą, kuris nerodo galimos baigties požymių“.4 JT 

Humanitarinės pagalbos koordinavimo biuras 2017 m. gruodį konstatavo, jog tai, kas buvo vadinama 

žemo intensyvumo konfliktu, šiuo metu virto į karą. 2018 m. vasarį po serijos atakų, suorganizuotų 

antivyriausybinių subjektų, JT Generalinis sekretorius nustatė, kad saugumo situacija Afganistane 

yra „ypatingai nestabili“. JT duomenimis, 2017 m. buvo įvykdyti 23 744 su saugumu šalyje susiję 

incidentai.5 

 

Nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Saugumo Tarybos Ataskaita (toliau – SCR, Security 

Council Report), kurios misija – didinti JT skaidrumą ir efektyvumą, 2019 m. birželio mėnesio 

pranešime Afganistano gairės informavo: „Šiuo metu vyksta derybos dėl paliaubų sudarymo 

Afganistane. Po pradinių diskusijų tarp JAV ir Talibano atstovų 2018 m. birželį, šeštasis susitikimas 

įvyko Dohoje, Katare. Talibanas ir toliau reikalauja, jog su jais derybas vestų JAV Vyriausybė, o ne 

Afganistano vadovybė, kurios legitimumo Talibanas nepripažįsta. Balandžio 25 d. Dohoje UNAMA 

Specialusis pasiuntinys ir vadovas Tadamichi Yamamoto susitiko su Talibano bendraįkūrėju Mullah 

Baradar Akhundu ir Talibano derybine grupe bei išdėstė problemas, susijusias su paliaubų procesu, 

humanitarine pagalba bei žmogaus teisėmis.“6 

 

Tarptautinė organizacija International Crisis Group (toliau – ICG) 2018 m. gruodį pranešė, jog 

Talibano kovotojai šiuo metu yra įsitvirtinę ir kontroliuoja apie pusę Afganistano teritorijos.“7 2019 

m. vasario mėnesio JT Generalinio Sekretoriaus ataskaitoje pažymima: „Šiuo metu Islamo valstybės 

(toliau – IS) būstinės Afganistane yra įsikūrusios rytinėse provincijose: Nangarhare, Kunare, 

Nuristane ir Laghmane. Bendra IS jėga vertinama nuo 2500 iki 4000 kovotojų. Teigiama, kad IS 

kontroliuoja keletą stovyklų Afganistane bei yra įkūrusi kelias veikiančias bazes įvairiuose šalies 

miestuose, įskaitant Kabulą. IS vietos vadovybė palaiko glaudžius ryšius su grupuotės branduoliu 

Sirijos Arabų Respublikoje.“8 

 

Remiantis UNAMA duomenimis, Kabule vykdomos atakos daugiausiai būna nukreiptos į civilių 

asmenų lankomas vietas, įskaitant Vyriausybės administracijos pastatus, maldos namus, ugdymo 

įstaigas, su rinkimais siejamas vietas ir kitus „lengvus“ taikinius.9 Skaičiuojama, kad Kabulo 

provincijoje civilių aukų skaičius pastaruosius trejus metus auga: 2016 m. – 1758, 2017 m. – 1831, 

2018 m. nukentėjusių asmenų skaičius išaugo iki 1866.10  

                                                
4 UNHCR, Solutions Strategy for Afghan Refugees 2018-2019, October 2018, 

<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-

%20October%202018.pdf> [Žiūrėta 2019-08-20] 
5 UNHCR, Solutions Strategy for Afghan Refugees 2018-2019, October 2018, 

<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-

%20October%202018.pdf> [Žiūrėta 2019-08-20] 
6 Security Council Report, ‘June 2019 Monthly Forecast – Afghanistan’, 31 May 2019, 

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-06/afghanistan-4.php, [Žiūrėta 2019-09-10] 
7 UK Home Office, Afghanistan: security and humanitarian situation, Country Policy and Information Note, July 2019, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822482/AFG_CPIN_Se

curity_situ.v6.0__July_2019_.pdf [Žiūrėta 2019-09-10] 
8 Ten pat, [Žiūrėta 2019-09-10] 
9 UNAMA, „Annual Report 2018“, February 2019, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2

019_1.pdf, [Žiūrėta 2019-09-11] 
10 Ten pat, [Žiūrėta 2019-09-11] 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-%20October%202018.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-%20October%202018.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-%20October%202018.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-2019%20Solutions%20Strategy%20for%20Afghan%20Refugees%20-%20October%202018.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-06/afghanistan-4.php
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822482/AFG_CPIN_Security_situ.v6.0__July_2019_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822482/AFG_CPIN_Security_situ.v6.0__July_2019_.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_1.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_1.pdf


 

 

Danijos tyrimų ir dokumentų centro (toliau - CEDOCA, Center for Documentation and Research of 

Denmark) 2019 m. gegužės mėnesio ataskaitoje nurodoma: “Keletas šaltinių pažymi, jog nuo 2018 

m. balandžio mėnesio fiksuojamas incidentų Kabule mažėjimas. JT Generalinio sekretoriaus 

duomenimis, savižudžių išpuolių Kabule 2018 m. gruodį sumažėjo 37%, o 2019 m. vasarį - 61% 

greičiausiai dėl padidintų Afganistano Nacionalinio saugumo ministerijos pastangų bei sustiprintų 

priemonių šalies sostinėje. Nepaisant šio fakto, Kabulas išlieka įvairių antivyriausybinių grupuočių, tokių 

kaip Talibanas bei Islamo valstybės Khorasano provincijoje (toliau – ISKP, Islamic State Khorasan 

Province), aktyviu taikiniu, kuriame nuolat vykdomos įvairios smurtinės atakos ir kitokio pobūdžio 

išpuoliai.“11 

 

Vidinio persikėlimo alternatyva Afganistane. Afganistano piliečiai yra pirmi pagal pateiktų 

prieglobsčio prašymų skaičių pasaulyje: 2015 m. iš viso buvo gauta 271 100, 2016 m. 237 800, o 

2017 m. - 124 900 prašymų suteikti prieglobstį kitose valstybėse.12 Kaip rašo Oxfam International, 

užaugo ištisa afganistaniečių, nežinančių, kas yra taika, karta: „Tyrimo, kurio metu buvo apklausta 

daugiau negu 700 Afganistano piliečių, rezultatai rodo, kad vidutiniškai trys iš keturių asmenų (76%) 

kažkuriuo metu vykstant kariniam konfliktui buvo priversti išvykti iš savo namų. Iš jų 41% yra buvę 

perkelti šalies viduje, 42% pervežti į kitą valstybę. Dauguma apklaustųjų yra buvę perkelti du ir 

daugiau kartų, keliant juos iš vienos vietos į kitą“.13 

 

Pažymėtina, jog viduje perkeltųjų asmenų (toliau – IDP, Internally Displaced Persons) dėl 

Afganistane vykstančio ginkluoto konflikto nuolat daugėja. Nepaisant fakto, jog 2018 m. perkėlimų 

dėl su kariniu konfliktu susijusių priežasčių skaičius mažėjo lyginant su 2017 m., dėl regione 

vyraujančios sausros VPA skaičius 2018 m. pasiekė 635 000, o 2017 m. buvo 512 000.14 Dvidešimt 

šešiose provincijose iš trisdešimt keturių buvo fiksuojamas mažesnis arba didesnis priverstinio 

persikėlimo faktas. Daugiau negu 3 500 000 VPA gyveno priimančiose bendruomenėse, 16 procentų 

iš jų gyveno neformaliose gyvenvietėse.15 

 

Aukštesnysis tribunolas (toliau – AT), vertindamas, ar Kabulo miestas yra saugus kaip vidinio 

persikėlimo alternatyva, 2018 m. kovo 28 d. byloje AS (Safety in Afghanistan) Afganistanas CG 

[2018] UKUT 118, išnagrinėjo 1986-01-01 gimusio Afganistano Islamo Respublikos piliečio 

skundą, kuriuo jis nesutiko su žemesnės instancijos teismo nutartimi dėl jo grąžinimo į Afganistaną 

taikant vidinio perkėlimo alternatyvą. Situacijos pristatymas: apskundimo metu Afganistano pilietis 

buvo viengungis (single) suaugęs 31 metų amžiaus vyras iš Kardai kaimo, Laghman provincijos. 

Asmens teigimu, jo tėvas buvo gerbiamas ir kaime gerai žinomas imamas, kurį už atsisakymą 

bendradarbiauti 2006 m. nužudė Talibano žmonės. Prieglobsčio prašytojas taip pat nurodė, jog 

                                                
11 Cedoca, „COI Focus Afghanistan“, 15 May 2019, 

https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf,   
12 EASO, Afghanistan Security Situation, Country of Origin Information Report, July 2019, 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf [Žiūrėta 2019-09-10] 
13 Oxfam International, The Cost of War, Afghan Experiences of Conflict, 1978-2009, November 2009, https://www-

cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/afghanistan-the-cost-of-war_14.pdf [Žiūrėta 2019-09-10] 
14 Home Office „Country Policy and Information Note. Afghanistan: Security and humanitarian Situation“, 2019 m. 

birželis, https://www.ecoi.net/en/file/local/2012825/AFG_CPIN_Security_situ.v6.0__July_2019_.pdf [Žiūrėta 2019-09-

10]  
15 Ten pat, [Žiūrėta 2019-09-10]  

https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/afghanistan-the-cost-of-war_14.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/afghanistan-the-cost-of-war_14.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2012825/AFG_CPIN_Security_situ.v6.0__July_2019_.pdf


 

talibai nužudė jo vyresnįjį brolį, apkaltinę jį šnipinėjimu, o jį patį išsivedė iš namų kartu su kitais 

kaimo vyrais. Afganistano pilietis nebuvo nufotografuotas, nebuvo nuimti jo pirštų antspaudai bei 

nebuvo jokia forma užfiksuota jo tapatybė. Pasinaudodamas sąmyšiu naktinio reido metu jis pabėgo, 

o vėliau su dėdės iš motinos pusės pagalba išvyko už Afganistano Islamo Respublikos ribų ir pateikė 

prieglobsčio prašymą Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK). Būdamas JK su artimaisiais ryšių 

nepalaikė. Skundo esmė: apeliantas teigia, jog jo gyvybei kyla pavojus iš Talibano pusės tiek kilmės 

vietovėje, tiek Kabule, kuriame jam nebūtų užtikrintas pakankamas saugumas. Prieglobsčio 

prašytojo teigimu, vidinio persikėlimo alternatyva į Kabulą nėra pagrįsta dėl galimai kylančios 

grėsmės (pagrobimo, išpirkos reikalavimo) dėl jo vakarietiškos patirties, dėl to, kad asmuo neturi 

šeiminių ar kitokių tvarių ryšių Kabule, kurie jam padėtų susirasti gyvenamąjį plotą ir/arba darbą, dėl 

to, kad jam kyla didesnė rizika negauti darbo, susidurti su ribota prieiga prie geriamojo vandens bei 

maisto, o pagalba reintegruojantis nepalengvintų situacijos.16 

 

Išnagrinėjęs skundą bei įvertinęs faktines aplinkybes, AT konstatavo, jog nebuvo rasta įrodymų, “kad 

asmeniui, kurį numatoma perkelti į Kabulą, būtina turėti tvarius socialinius ryšius Kabule tam, kad jis 

galėtų susirasti darbą arba gyvenamąjį plotą”; papildomai nustatyta, kad Kabule yra “gana platus 

gyvenamųjų būstų pasirinkimas, pradedant palapinėmis, negyvenamais pastatais, laikinomis 

patalpomis IDP stovyklose, įskaitant galimybę išsinuomoti kambarį, butą arba namą”17. Bendrai 

vertinant, nors ekonominės sąlygos Kabule yra pakankamai prastos, AT nustatė, kad tokios sąlygos 

yra lygiai vienodos tiek nepasiturintiems Kabulo gyventojams, tiek IDP, tiek savanoriškai 

grįžtantiems ar grąžintiems į kilmės valstybę Afganistano piliečiams. Atkreiptas dėmesys į faktą, jog 

ekonominės sąlygos valstybės sostinėje Kabule yra ženkliai geresnės negu prasčiau išsivysčiusiose 

kaimiškose vietovėse. AT savo sprendime taip pat pažymėjo, jog nėra pagrįstų duomenų, kad geros 

fizinės ir psichinės sveikatos vyriškos lyties asmenys būtų išnaudojami darbui arba priversti 

nusikalsti. 18  

 

Vertinant įsidarbinimo Kabule galimybes, konstatuota, kad “Afganistane nedarbo lygis yra aukštas, o 

viena trečioji šalies gyventojų uždirba mažiau negu 1150 afganių (20 JAV dolerių) per mėnesį, t.y. 

gyvena žemiau skurdo ribos.”19 Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad surasti gerai apmokamą darbą 

sudėtinga tiek sostinėje Kabule, tiek kitur Afganistane, ypač neturint kontaktų bei rekomendacijų, 

kadangi darbo skelbimų nėra, o darbo vieta būna “perleidžiama” šeimos nariui arba pažįstamam 

asmeniui. Tačiau, kaip teigia AT surinkti duomenys, Kabule yra prieinami žemos kvalifikacijos 

darbai, nereikalaujantys specifinių įgūdžių bei rekomendacijų, pavyzdžiui, taksi vairuotojai, 

statybininkai, turgaus darbuotojai, pagalbiniai darbininkai ir panašiai. Nors padienio darbininko 

darbas neužtikrina stabilių pajamų, tačiau bendrame šalies kontekste, kur vienas šeimos maitintojas 

išlaiko iki penkiolikos išplėstinės šeimos narių, viengungio suaugusio vyro pajamos iš nereguliaraus 

darbo dirbant nekvalifikuotą darbą, AK nuomone, laikytinos pakankamomis.20 

 

                                                
16 Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, AK (Article 15(c)) Afghanistan CG [2012] UKUT 00163(IAC), 

The Immigration Acts, 15 March 2012, http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2012/163.html [Žiūrėta 2019-09-12] 
17 Ten pat. 
18 Ten pat. 
19 Ten pat. 
20 Ten pat. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2012/163.html


 

Remdamasis byloje nustatytais faktais, AT teikia išvadą, jog “įvertinus saugumo ir humanitarinę 

padėtį Kabule, taip pat iššūkius, su kuriais susiduria Kabulo miesto gyventojai (nepasiturintys 

miestiečiai, IDP bei kiti grįžusieji arba grąžintieji), bendrąja prasme nebūtų nepagrįsta arba 

pernelyg griežta viengungį suaugusį vyriškos lyties geros fizinės ir psichinės būklės asmenį 

grąžinti/ perkelti į Kabulą net tuomet, kai jis neturi šeiminių ryšių ar palaikomųjų kontaktų 

Kabule.”21 Išvadoje AT pažymi, kad labai svarbu atsižvelgti į kiekvieną atvejį individualiai bei 

bendrame kontekste įvertinti visas asmenines savybes, tokias kaip amžius, lytis, pažeidžiamumo 

faktorius, fizinė sveikata, psichinė būklė, turimas išsilavinimas bei kita.  

 

2019 m. EASO kilmės šalies ataskaitoje apie saugumo situaciją Afganistane konstatuojama, kad 

bendra situacija dėl maisto ir geriamojo vandens, higienos ir pagrindinių sveikatos apsaugos 

klausimų nesudaro pagrindo nevykti ir neįsikurti Kabule.22 Nors Kabule, lyginant su kitais 

Afganistano miestais, nukentėjusiųjų asmenų skaičius yra didžiausias, o išpuolių skaičius didėja, 

asmenų, tiesiogiai patiriančių žalą, skaičius nėra santykinai didelis.  

 

Ar asmenims, grįžusiems į Afganistaną, teikiama pagalba integracijai? Nuo 2002 m. daugiau 

negu 7 000 000 afganistaniečių sugrįžo į savo kilmės valstybę. Afganistanas yra viena iš greičiausiai 

augančių urbanizuotų visuomenių pasaulyje, kur kasmet darbo rinką papildo daugiau negu 400 000 

žmonių. Didelis grįžtančiųjų skaičius sukuria papildomus iššūkius, susijusius su gyvenamuoju plotu, 

pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, teisiniais ginčais dėl žemės paskirstymo, grįžtančiųjų 

įsitraukimo į politines ir socialines struktūras. Siekiant užtikrinti efektyvią IDP reintegraciją, 

Afganistano pabėgėlių ir repatriacijos ministerija (toliau – APRM), atsižvelgdama į jungtinių Tautų 

rekomendacijas, 2018 m. parengė Grįžimo į Afganistaną ir reintegracijos planą, kuriuo siekiama 

užtikrinti, kad humanitarinė pagalba bus prieinama ir, pagal poreikį, suteikta visiems IDP, kad bus 

propaguojami ilgalaikiai tvarūs sprendimai liečiantys visas grįžtančiųjų grupes (IDP iš kaimyninių 

Irano ir Pakistano, taip pat asmenis, praradusius dokumentus, pažeidžiamus asmenis ir kt.), taip pat 

kad grįžtančiųjų į Afganistaną piliečių grįžimas būtų laipsniškas bei orus.23 

 

Siekiant palengvinti ir supaprastinti grįžimo į Afganistaną procesus, APRM kartu su Tarptautinės 

migracijos organizacijos (toliau – TMO) pagalba sėkmingai įkūrė Grįžtančiųjų į Afganistaną 

informacinę sistemą (toliau – ARIS, Afghan Returnee Information System) tam, kad būtų 

užregistruoti visi į Afganistano Islamo Respubliką sugrįžę asmenys nepaisant to, ar asmuo turi 

tapatybę patvirtinančius dokumentus ar ne.24 Kartu su JTVPK bei tarptautiniais partneriais 

Afganistane buvo įsteigti keturi Garantijos centrai (toliau - EC, Encashment Centre), išmokantys 

kiekvienam registruotam grįžtančiajam vidutiniškai 200 JAV dolerių dydžio vienkartinę išmoką. 

Išmoka yra tam tikras saugiklis, leidžiantis patenkinti esminius kiekvieno IDP poreikius.25 

                                                
21 Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, AK (Article 15(c)) Afghanistan CG [2012] UKUT 00163(IAC), 
The Immigration Acts, 15 March 2012, http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2012/163.html [Žiūrėta 2019-09-12] 
22 EASO, Afghanistan Security Situation, Country of Origin Information Report, July 2019, 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf [Žiūrėta 2019-09-10] 
23 Afganistano Islamo Respublikos Pabėgėlių ir repatriacijos ministerija, „2018 m. Afganistano grįžimo ir reintegracijos 

planas“, 2018-01-27, https://www.refworld.org/docid/5b2a46f74.html [Žiūrėta 2019-09-27] 
24 Ten pat. 
25 Afganistano Islamo Respublikos Pabėgėlių ir repatriacijos ministerija, „2018 m. Afganistano grįžimo ir reintegracijos 

planas“, 2018-01-27, https://www.refworld.org/docid/5b2a46f74.html [Žiūrėta 2019-09-27] 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2012/163.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf
https://www.refworld.org/docid/5b2a46f74.html
https://www.refworld.org/docid/5b2a46f74.html


 

Papildomai Garantijos centruose yra vykdoma Pagalbos grįžusiems integracijos programa, kurią 

sudaro:  

1. Grįžusių asmenų stebėsena ir padėties vertinimas, kurio metu yra siekiama 

išsiaiškinti grįžtančiųjų poreikius, grįžimo priežastis, faktorius, lėmusius 

sprendimą grįžti bei problemas, su kuriomis susiduria sugrįžusieji; 

2. Edukacija apie minų riziką, kurios metu suteikiama visa svarbi ir aktuali 

informacija  apie minų ir nesprogusių savadarbių sprogmenų keliamus pavojus; 

3. Kampanija “Atgal į mokyklą”, kurios metu grįžusiems afganistaniečiams yra 

suteikiama informacija apie vaikų priėmimą į šalies mokyklas; 

4. Skiepai nuo poliomielito ir tymų, privaloma tvarka skiepijami visi grįžusieji 

mažamečiai iki penkerių metų amžiaus. 

5. Svarbiausios sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tais atvejais, kuomet 

grįžusiems nedelsiant reikalinga skubi medicininė pagalba; 

6. Asmenų su specialiaisiais poreikiais identifikavimo procedūra, kurios metu 

nustatomos pažeidžiamos šeimos bei individai, (neįgalūs asmenys, vienišos 

moterys su vaikais, nelydimi nepilnamečiai ir kiti) bei jiems priskiriami socialiniai 

darbuotojai bei skiriamos reikalingos paslaugos.26  

 

Apklausus asmenis, grįžusius į Afganistaną, pagrindinėmis problemomis nurodomas nesaugumas ir 

nestabilumas šalyje (1), žemės įsigijimo problemos (2), darbo vietų trūkumas (3), nesutarimai su 

vietinių bendruomenių nariais (4), dažniausiai kylantys dėl ribotų išteklių gyvenamosiose vietovėse. 

Pripažindama situacijos kompleksiškumą ir siekdama išspręsti minėtus klausimus, Afganistano 

Islamo Respublika, kartu su Iranu ir Pakistanu bei prisidedant JTVPK, 2012 m. gegužę patvirtino 

Sprendimų strategiją Afganistano pabėgėliams (toliau – SSAR, Solution Strategy for Afghanistan 

Refugees)27, kurioje identifikuotos “raktinės” problemos bei numatytas platus spektras priemonių, 

skirtų grįžtančiųjų afganistaniečių reintegracijos procesui palengvinti (pavyzdžiui, įkurtas Perkėlimų 

ir grįžimo vykdomasis komitetas (toliau – DiREC, Displacement and Return Executive Comittee), 

kuris rengia ir įgyvendina veiksmų planus, skirtus trumpojo laikotarpio darbo vietų sukūrimui, 

specialiųjų grupių/asociacijų/kooperatyvų įkūrimui, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų 

įtraukimui į darbo rinką, smulkiojo bendruomenės pagrindu sukurto verslo skatinimui, finansinio 

raštingumo įgūdžių gerinimui, procedūrų siekiant įsigyti gyvenamąjį plotą/ žemės sklypą 

supaprastinimui, etc.)28 

 

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

apdorojimo29 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.  

                                                
26 Afganistano Islamo Respublikos Pabėgėlių ir repatriacijos ministerija, „2018 m. Afganistano grįžimo ir reintegracijos 

planas“, Priedas Nr. 1, 2018-01-27, https://www.refworld.org/docid/5b2a46f74.html [Žiūrėta 2019-09-27] 
27 Solution Strategy for Afghan Refugees to Support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to 

Host Countries, International Conference, 2-3 May 2012, https://www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf 
28 Ten pat. 
29 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 

<https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi>  
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